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ΔΠτυβρητοὺ στθε ἘΠ ΌΠῚ: 
ΟΥ ΤΗΣ 

Τ{πισευθην οἵ σσταπίσ. 
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ΟΟΙΙΕΘΕ 5ΕΗΙΕΘ5 ΟΕ ΟΑΗΕΕΚ ΑὐΤΗΟΗΒ 

ἘΡΙΤῈΡ ὕΝΡΕΒ ΤΗΕΒ ΒΟΡΕΒΥΙΒΙΟΝ ΟΕ 

Θ5ΟΗΝ ΜΠΠΙΑΜΒ ΜΨΗΙΤῈ ἀν ΤΗΟΜΑΒ ἢ. ΒΕΎΜΟΚΜΒ. 

ΧΗ ΝΟΡΗΟΝ 

ἘΠῚ ΡΌΝΙΘᾺΣΝ 

ΒΟΘΚ ΡΒ τ Τὰ 

ἘΠΙΤΕΡ 

ΟΝ ΤῊΕΒΝ ΒΑΘΞΙΞ- ΟΕ ΒΘΗΒΕΝΒΟΗΠΥΖΒ ΕὈΙΤΙΟΝ 

ΒΥ 

ΙΕΥΙΝα 9. ΜΑΝΑΤΊῚ 

ΟἨΑΝΟΕΙΙῸΒ ΟΕ ΤῊΗΕ [ΓΝΙΡΕΒΕΒΙΤῪ ΟΕ ΝΈΒΗΑΒΚΑ, 

ἘΘΕΜΕΒΙΥ ΡΕΟΡΈΒΒΟΒ ΟΕ ΟΒΕΕΚΊΝ ΜΆΒΙΕΤΤᾺ ΟΟΠΠΕΘΕ. 

ΒΘΟΒΕΘΝ: 

ΡΙΟΒΙΙΒΗΕ. ΒΥ ΟΙΝΝ ἃ ΟΟΜΡΑΝΥ͂. 

18 δὃ. 



Ἑπίργοα, δοοογάϊηρ ἰο Αοὶ οἵ Οοπρτοββ, ἱπ ἴπ6 γϑᾶγ 1886, Ὁν 

ΟῊΝ ὙΠ ΑΜΒ ΝΉΙΤΕ ΑΝῸ ΤΉΟΜΑΒ Ὁ. ΒΕΥΝΟΥΕ, 

ἴπ 1Π6 Οδῆοθ οὗ {πὸ Τὐθγαγίδη οἵ Οὐμργοββ, αἱ ὙΥ̓ Ἀβϊηρίοη, 

{τ 

ἜΘΟΣ ΠΝΒΕΝΕΣ ΘΕΘΡΡ ΩΝ Ὑ ΟΥΘΕ ἔτ Σ, ας έν ε΄, «τς, 
Ψ, 8. ΟΒΗΙΝΩ ἃ Οὐ,, ΡΕΙΝΤΕΙΒ, 138 ΡΈΛΕΙ, ΒΤ, ΒΟΒΤΟΜ, 



ΤῸ 

ΤῊΕ ΘΕΕΆΑΤΕΒΤ ΟΕ ΜΥ ΤΕΛΟΗΕῈΒ 

ὙΝΕΡΙΑΜ ὉΥΓΘΉῊΠ ΜΗΙΤΝΩΥ 

1 ΘΒΑΤΕΕΌΠΠῪ ΘΕΒΘΙΟΑΤΕ ΤΗΙΒ 

ΓΙΤΤΙΕ ΒΟΟΚ 



εἰ 

“ὐ πὐνλαα ὙΝ Ὁ ἐν λν ἡ τοδὶ 

ψὲ Ν .᾿ 

; εὐειηνα δ μὰ ἽἌΚΝΤ ἡἷἶἕν 

᾿ 

“Ἰν ἰδ οΝ «δάνε Σ 

ἤσαν φασι 



ΕΑ ΘΕΝΣ 

ΤῊΙΒ ΟἹ]. ἴθ θαβϑ πρὸὰ πὸ ΠΕ οαϊίίοθπ οἵ Χοηορηοηβ 

Οἱν»ἱοοϊιίδοϊιο (ἰοδοϊιοθιίθ Κἰμ" ἄθη, ϑοϊιιφοδγανοῖ, οὐ μγε σον 1)». Β. 

ΒΟ]  8ο]ιϊί, Τιοὶρχὶο, 1884, τ. ΒΌΘΗΒΕΝΒΟΗΤΖ 15 ὍΠπ6 Ἰθαγηθα 

αἰγθοίοι: οὐ οπο οἵ {πὸ ουϑαῦ οἰαββίοαὶ βΌῃοο 5 οὐἠἨ (ἀϑυτηθην ((α8 

4Τργϊοα Ἷο]ι8- ἩΓο θυ βοι6 Οἱ ψηνγαιβίλη, ἴῃ ΒΘ Υ] 1} ; δηα 15 Πσἢ βίδηα- 

ἴπρ᾽ ΠΟ Πρ [Π6 Δα ΠΟΥ [165 ἴῃ {ΠπΠ6 ΠΟΙ οὐ ατθοὶς Πἰβίουυ δηα ΡΠ1]- 

ΟἸοσν 15. αἰζοβίθα ποῦ οὐΪν ὈΥ͂ 15. να! 016. οαϊτοη οὗ {πὸ Ποἰθηΐοα, 

Δ Πἰβ σποὺκ οὐ Μοϑίίς πὶ Εἰ γιυον ἢ ἑὴν (Οἱ γϊοολι βοίθη, Αἰ οΥ ]ίηι, 

Ῥαΐῦ αἰθὸ Ὀν ῖβ οὐἹ 168} σον αὐ] η5 ἴο ῬΒΠΠΟΙΟρ ἃ] ρϑυϊοα 0415, 

ΒοΙη6 οἵ πῇ ῖο ἢ ἀ16 οἰΐοα ἴῃ {πΠ6 ΑΡΡρομπαϊχ ἴοὸ {π6 ργθβθηῦ νο]ατηθ. 

Βοίουθ {π|5 δϑυῖϊθθ γὰβ ριο͵θοίθα, {πὸ δαϊΐου πᾶ ρ᾽δηπθα ἃἢ 

ἱπαθροπάθηύ οαϊίοη. οὐ π6 Ποϊίογιΐσαι, ἃ δὰ ἰνοααν πύθῃ 

οαὖ Πἰ5 ποίθϑ οὐ {πὸ ἤιβίύ ἔνγο οοῖκβ. Τπθη, οὐ {π6 ᾿ηνϊζα ὁ 

οἵ Ῥυοΐθββου. Ῥβοκανα, ομθ οἵ {π6 οὐἱοῖπαὶ θαϊύουβ οὗ ὑπ Οὐ]]θρ8 

ϑουῖο5 οἵ αὐθοκ Απίμοῖβ, 6. θηρασρα ίο τϑοαβδύ {ῃ6 σοῦκ. Οπἡ 

{Π6 στοιπα-Ὀ]η οὐ Βιομβθηβο 2, Ἰναὺ νυ ἱὉἢ τηαῦθυ 4] σα Πυθα ἔΓΟΊὴ 

ΤΠΒΗΥ͂ ΒΟΙΠΌΘΒ. {Π6 ΘΟΙΠΠΠΘ ΠΑΡ γὰ8 ΘΟΠρ] οἰθα πα ΟὨΪν γαϊτηρ; 

ἢ] του ἰβίοη, γΠ6η 8. ΓΒ ΟἼΟΆ] οἤδηρα ἴῃ {πὸ οαϊίουν ΡΒ ΠΠΠ 6 --ὐσοῦῖκ ἃγ- 

τοϑίρα 105. ΓὈυ Π6} ΡΙΟΟ 55. ποθ {θη {Π6 {πη6 ἢὰΒ ὩΘΥΘΙ ΘΟΠῚ8 

γγΠ6η, τιυποαύ ποοϊθοῦ οὗ ἱπηρογαίγο ἀπἴϊ65, μ6 οοσ]α πηδθα Πᾶνα 

Οϑυ θα {π6 πσοῦκ {ΠΡΟ ο ἢ {Π6 ρτθθ5. ὙΠαὺ Ὁ ΠΟῪ ΔΡΡΘΔΙΒ ἰ5. 6, 

ἢνβὺ οἵ 11, ἴο {π6 Κα αβϑϑίβίαποθ οὐ πἷῖβ ἀββοοίαϊθ, Ῥυϊποῖ ρα] ΟΠ δυ165 

Τὸ. Βοπηθίξ, ἃ ΘΟΟΘΟΙΙρ] 5Πῃ64 ΒΟΠΟΙΪαι 4 πα ᾿Ἰηϑύγποίου., ὑγ πὸ ἀπ θυ ίοο Κ 

{π6 ἰαβκ οὗ ρυθραγίηρ [Π6 ΘΟΡῪ ἴον {πὸ ρυϊπΐοι, ν θυ γ᾽ ηρ᾽ 8}} τίου- 

ΘΠΟ65 Δ η64 ΠΙΠΠο᾽ Βοιηθ οοϊθηΐα] σα 05 ἴῃ {Π|6 ΘΟΙΠΙΠΘΗΓΑΥΥ. 

Τῃ {π6 Ῥιορ 55 οὐ {π6 σους ἐπτοὰρὴ {Π6 Ρ 655. ὅπ6 ϑα!οΥ γγ88 

Δ0Ι6 [0 οἷνβ ἴ6 Πὶ5. Ῥθύβοηα} αὐξθηίίοι [0 {πὸ οπα οἵ Βοοκ 1, τϑαῦ- 

ἴηο 11 {π6 ριοοῖβ, ἀπα τονϊβίηρ Δη4 θα ρᾷπαϊηρ Π6 ΘΟΙΠΙΠΘΗΪΑΡΥ ; 

θαῦ ἴῃ οὔθ ἰο ἀνοϊα Ἰοηρ ἄθ᾽ανϑ. {πΠ6 ογθυβίσηῦ οὗ Ρῥαθ]ϊοα θη 

γγὰ5 ἔπθ6η ΚίπαΙγ αβϑυπηθα Ὀγ Μι. Ηοναίίο Μ. Βουπο 5, Αββιβίδηῦ 

Ῥγοΐθββοι: οἵ ατὐθοὶς ἴῃ ὕα]6 Οὐ] ]θσο. 



ἪΣ ΡΕΕΕΆΑΟΕ. 

ΤῊ οαϊίου πῖβιιοϑ ἴο ποκπον]θᾶσο ἢΐ8 Ιᾶσσο ἱπαθ ίθαηθθ ἴο 

ῬτΟύθββου ΘΟσΊμΟΙ [ῸΓ γΔΙΌΒΌ]6. βιισοοβίϊοη8. οἢ ἴΠ6 σ1016 σους 

ἈΠῸ ἴον ᾿ἰβ αβϑίβία πο ({ὯῚ Ῥουοπα Πΐβ ΟὈ] ρα ΟηΒ. 45. ὁμθ οὗ {88 

σθηθγαὶ οαϊΐουβ οὐ {πὸ ϑ'6γ165) ἴῃ Ῥαϊίηρ ἴΠ6 ῬοΟΙς {πγοὰρ {Π6 

ΡΓΟΒΒ ; ἴο Ῥυεϊμοῖρα! Βοπποῖῦ ἤου ὕΠ|6 βϑυνίοθ ΔΙΓΘ αν τη ]ΟΠ64,, 885 

αἶβο [ῸΣ αββίβίαποο ἴῃ ρυθραυίηρ {πΠ6 ΑΡΡθμαϊχ δηᾷᾶ Ἰπαΐοοθβ, δηᾶ 

ἴπ τοδαϊησ {πὸ Ῥτοοῦβ ἢ ἴο ῬΊΟΥΟΒΒΟΡ ΠΥ ΠΟ] 48, ὙΠῸ 4150. ργΘραγρα 

{π6 ΒΕ ΠΙΙΠ ΓΒ. το {π6 Ἰαϑῦ ἴπγθο θοΟΚΚΒ, δηα {π6 Τηϊτοαιποίϊοῃ, ἴῃ 

ὙΠ οἢ ἴγ6 6. πι86 ἰβ το οὔ {π6 πουκβ οὐ ΒΟ Πβθηβο εχ μα Ζαγ- 

θοῦσ; δη τὸ Ὅτ. ΒΒ ηβο τ ΤῸ Πἰ8. ΘΟυγύθοι5 ῬΟΥἰββίοη ἴὸ 

86 ἔγϑοὶν {πὸ (ἀϑυηδη οαϊτίοη. 

ΤῊ οαϊΐοῦ Βοϊίθνο {πα ὸ Ποϊοηΐοα, Ὀοίῃ ἴῃ {Π6 να]αθ δηᾶ 

ἰηΐογοβέ οὐ 15. βιιθήθοί-τηαἰίου ἀπ ἴῃ {πὸ ρυθν αι] ηρ ααΔΠ 1 ν οὗ 108 

βύγ᾽θ, ἰβ ουτῃν ἃ ΡΙδοο Ὀν {Π6 βάθ οὗ {πὸ “παδαβὶβ ἴῃ {πὸ Πεηρ- 

ΒΟΠοοΪβ ἢ δα {παῦ τπϑὴν ἰθθοθουΒ ψ}1} ΡῈ οἹδα ἴο ἔπη Οσοαβίοη- 

ΑἸ Ὺ ἔγότη {πὸ ὑατὴρ οὐ {πὸ θη ὙΠουβαηα ἰο {Π6 5 {Ὑγ1Πρ᾽ ΒΟΘΠΘΒ 

οὗ πὸ Αἰπϑηΐαη ἀθαιῃ-ϑίσαοοο. "ΓΗΪΒ νἱθνν πᾶ5. οοηβίβη!ν συϊαρα 

μἷτη ἴῃ ὑπὸ αἰθηιρῦ ἴο πιθοῦ {ΠπῸ πϑοθββί]θ5 οὐ {Π6 Θϑυ] 6. ὙΘΆ78 

οἵ ατθοκ βίυθαν. Αὖὐ {Π6 βαῖὴθ πη Π6 πᾶ8β ποῦ ογροίζθῃ {Π|8 

οἰαίπιβ οὐ {πὸ Ποϊϊονΐοα ἃ8. ἃ οοιηρϑηίοι ἰο Τμπον 65. δα {Π6 

οΥ̓αΐουβ, ἈΠ Πα5. τἸηϑθ ΟΟΟΑΒΙΟΠΆ] τϑίρθυθμοοβ 0 ΟΥΚΒ ΔΟΟΘΒΒΙΠ]6 

ΟἾΪΥ ἴο δαἀνδποθα βἰπαθηίβ. 

ΤῊΐ5. ῬΟΟΪ 18. ΠΟΥ Οἰουθα ἴοὸ {π6 ρα] ἴῃ {Π6 ΠορΡ {παῦύ ἴὉ τἸη8 

ἅο βοιηθιμίησ ἰουγαγβ ΠΡ ΓΑ] Ζίηρ ΘΟΌγΒ95. οὐ ασθοῖ βίπαν Ὀοίἢ ἴῃ 

ΒΟΠΟΟΙ Δηα ΘΟἸ]θρ. 
ΙΒΥΙΝα 5. ΜΑΝΑΤΊ. 

ΤΓΥΝΙΨΕΒΒΙΤῪ ΟΡ ΝΈΒΗΕΛΒΚΑ, 

ΤΎΝΟΟΙΝ, ὅ πο, 1588, 



ΤΥ ΟΒΘΟΤΙΟΝ, 

1. ΤῊ ϑραγίδῃ ΗδΘΡΘΠΊΟΗΥ. --- ΤῊὴΘ ΠΟΡΘΠΊΟΠΥ οἵὁἨ ῬϑΙΟΡΟΠΉΘΒ.8, 

Δοαα ΓΘ ΡΑΡΟν Ὁ. οοπαποβῦ, ραν ῦν Ὀν ὑτθαΐγ, τηϑθ ϑραγία αὖ {Π6 

ορϑῃΐηρ οὗ {π6ὸ ΔΥῸ οομΐανν Β.6. {Π6 Ἰοδαϊηρ ΡΟΥ͂ΘΡ ἴῃ ΟΤἼθθο8. 

ὙΥγΠ θη {π6 ᾿ηναβίοη οὗ ΧΘΥΧΘΒ Βθθιηθα ᾿πηΠϊηθηΐ, τη6η πϑίαγ]]Υ 

Ἰοοκοὰ ἰο ϑρεγία 85 {π6 Ἰθδᾶθι οἵ πθ ραϊιϊοιίο ασθοκβ; ὑπᾶθὺ 

1Π6 ᾿πηρθηαϊηρ ἀδηρ061᾽, ΤηΔ ΠΥ ΘΧΟὉ- ΡΟΙΟΡοπθβίδη βύαϊθβ ΓΟ] ονγθα 

Βδν' Ἰϑϑᾷ ; θνθὴ Αὐπϑηβ νγαϊνϑα Πθι οἰϑίτηβ δη4 γ᾽] θα Δ] θοίδηςθ, 

ΤὨΡΟῸσπου {η6 Ἰηναβίοη, ρανία οχθυοϊβθα {Π6 Ομ οομητηϑηᾶ 

οα Ροΐῃ Ἰἰαπα Δα 5681} πη οἡ {Π6 νἱοίουϊοιιβ ἢ] οὗ Ρἰδαΐαθϑε 

ΤΩΘΕΒῈ16Β 66 ἴα Κοὴ ἴο ῬιονἸθ Ὁ ἃ ΤΟ ΈΪ 1 ΔΙΤΩΥ͂ ἈΠ ἃ ὙΘΔΡΥ 

ΔΒΒΘΙΏΌΙΥ οὗ τϑρυοβθηΐαῦνθβ οὐ {π|85. Θ]αῦ ρα ραγίδη ΘΟ θυδου." 

Βαΐ ννἱὉ πη {Π|5 Ἰ8ν [Π6 θυ οὗ ἃ ΠΘῪ ἰθᾶριιθ. ΠΘ σϑηΐϊαβ οὗ Τηο- 

τηϊβίοοϊθβ, ἴῃ τηβκίηρ Αἰ Π6Π5 ἃ ΤῊ} 1 Ὁ1ὴ6 ῬΟΥΤΘΥ, 86] ὈΘρτη ἃ ΠΟῪ 

οὐ ἴου ΠΟῚ πα ἴον: ἀτθθοθ []}Ὲἢ θηῆρῆσν, ἴῃ πη56]ῇ5ῃ} ἀθνοίϊοη ἴο 

[Π6 ΘΟΙΠΙΠΟἢ Οδπ856. ἴῃ ὕΠ6 ΔΌΪΠΙΥ οὐ Ποὺ Ἰθβθυβ πη ΘΟσ 01} δη4 ὁ 

{Π6 ἤρθ]α, δηα ἴῃ Πθι βϑουῆοθθ, Αἴμθηβ δα 5ῃονῃ ΠΟΙβ ἢ Δ ΘΕΟΣ 

ἴο ΠΟΙ; ὙΥΠ116 ὈΥ {Π|Ὲ6 ἸπΠ ΘΒ] Π8}0]6 ΒΘ 665 οὗ Ποὺ ἤθϑὺ 5η6 σσοῃ {Π6 

ῬΓαῖβα οὐ βανίηρ ανθθοθ.ῦ ὙΠ6 βοραγαίθ οὐρβηϊζαίίοη οὐ ἉΓΙΩΥ͂ 

Δα ΠΔΥΥ ΡΙΘΡΑΡΘα [Π6 νγὙὯΥ [Ὸ1 {Π6 Γουηῦοη οὐ ἃ βοραγαΐθ δηᾶ 

ΠΟΙΉΪΠΔΠΪν 5] ΟΥαἸπαΐθ ἰθασθ οὗ {Π6 τηϑυϊ{τη6 βίαίθθ ππαθυ 1Π6 

Ἰθϑθυβῃὶρ οὐ ΑὉΠ6η5. δηα οἡ {Π6 οἴμοι Πα Πα Το που θα ρΡΟββΊ 016 {Π|6 

οοπίϊπθδηοθ οὗ {Π6 ἰαυρον ἰθαᾶρτθ πΠ0}] «ρουΐ 400, ψΠθη ΑἿΠΘη8 

ξΟΥΤΏ ΠΥ ΓΘ ΠΟΠΠΟΘΩ͂ ΠΟΥ Δ]]οοίαποθ : ὁ ἔγοιη ὑπαὖ ἀαΐο ο {ηΠ6 ῬοΙοροι- 

Ποβίϑη 78}. {6 ραγίδῃ ΠΘΟΘΙΠΟΩΥ τνγ88 ᾿ἰτηϊΐοα ἰο ῬΘΙΟΡΟΠΠΘΒΕ8. 

2. ΤΠ6 β'δοθββϑίοι οὗ Αἴπθηβ δα Οὐμ θάθύϑου οὗ 6105. --- Τηΐο 

[Π6 σΘΠηΘΙΆΙ 8Π18π06 οὗ {πΠ6 ὐθοκβ, μοβ6 οὈ͵θοῦ νγἃ8 τγϑι ἀρϑίηβῦ 

Τ ἘΠ ὙΙ. 145;. 118 Ἐ.} 172: νὴ]: ἘΡΉτίΟ. 1: ΤΟΖΙ; 67}. 1-118; 
Ζ2;) ΤΉῦΟ. 1. 18. 5 0 ῃ {ΠῸ οτἱρίη πη ἀθνυθὶοριηθηΐ 

2 ῬΙαΐ. Αγίβέ. 21; σοπῆσγπιρα ἴθ [6 οἵ {πὸ Οοπΐραογδου οἵ Πε]08, {πΠ6 ἴο0]- 
τηδῖῃ ὈΥ ὙΠΟ. 11. 71 ἔ. ; 111. κ8; 68. Ἰονγίηρ ὑγΟ ΚΒ 8] ]α Ὀ6 οοηβα θα: 

ὃ Ἠᾶσΐ, γἱϊ, 139. τ΄. ΚΟΒΙοτ, ὕγζιυπάθη υμιαὶ ζὐηϊογϑιιοδιπρ- 



γὶ ἹΝΤΕΟΌΠΟΤΙΟΝ. 

Ῥογδία, ἔπ Βαιΐαπβ, Ομΐδηβ, 1 βθίδηβ, ἈΠ ΟὔΠο. ἸΒ]απα ὐθο ΚΒ 

μα θοοη ἀπο αὐίον {πμ6 θα] οὗ Μίγοδὶο ἴῃ 479. ΤΙ6 Αθο]ῖο 

ἀπα ἸΤοηΐο αὐθοῖκβ ἁοηρ' [π6 οοαϑὲ οὗ Αβία ΜΊποῦ, 80 Πδὰ τονοϊ θὰ 

ἔτομπι Ῥογϑία, ποὺ Ἰοοϊκοα ἴο {π6 ϑραγίδῃ οοη ΓΘ ΘΥΔΟΥ͂ ἴο᾽ Ργοἰθοίίοη. 

Τὴ νἱον οὔ {π6 αἰ ΠΠου Εν οὐ αἀοαπαίο!ν ἀοίθμαϊηρ {πθπὰ, ρανία ρτὸ- 

Ροβοα ἴο ὑγαπβρίαηῦ {ποι ἴο ατσθθοο, ἴῃ ἔπ οἰδοθ οὐὁἨ {{|0 πηραϊζίηρ; 

Οὐθοκβ ὙΠῸ πποῦὸ ἴο θ6 οχρο!]οθᾶ. ὙΥΠ|6 {πὸ ΡΙΌΡΟΒΆΙ οἵ ϑραγχία 

τποῖ τε ῖτ Ὀἰτου. ορροβίτοι οα {πὸ ραυῦ οὐ {πὸ Αβίαϊίς ἀσθοκβ, {πὸ 

δαγμδδί τϑιηοηβίγαποο οἵ Αἴμποηβ, πο. οἰαϊηθα ὉΠ6 ΤΟΠΪΆΠΒ. ὉΒ 

οοἸοη δῖ ἀπα [Ὁ]Ὁ 016 τυῖθν ᾿ιον ἤδθοῦ ἰο ἀοίθμα {Ππ6} ἴῃ {Π|Η61} 

Ἰιοιηθ5, πο ὑποὶν στας πα; «πα ὑποιρἢ ποῦ Δαιϊηϊ 64 ἰπΐο {ΠῸ 

Ἰϑαρῖιο, {πον πγθτο ἰαῖζοη ἀπᾶθυ {πὸ ργοϊθοίίοη οὐ ΑὐΠθη58.7. ραν δ᾿ Β 

ἀγουβίοη ἴο ΠΆΥΆΪ ΥΑΓΆτΟ. ΒοῸὺρ Ἰρα Ποὺ ἴο νι θνανν ΡΘΆΘΘΆΡΙΥ 

ἔγοιῃ βοῦν ραν οϊραίίοι ἴθ {πΠ6 πναῦ. Ῥαπβαπίαβ, ὑΠ6. ν]ἱοίου αἵ 

ῬΙαΐδοα, τγαβ. Ὁ 15. ἔσθ, βοηῦ οὐὖ Ἰαΐου τ ἢ ἃ Πδοῦ ; θυῦ Πῖ5. ὑπθαβοὶ- 

ΔΌ16 ποοοιϊαιοηβ τυ {πΠ6 Ῥουβίδη Κίηρ, δη6] Ηἷ8. Ἰπβοϊθηῦ ΘΠ  νῖον, 

ἈΠ παΐοα {π6 σΘΠΘ 818. οὐ {Π86 Τομΐδληβ. ἈΠ] Οἴμο 5. ὙΠῸ Πα Ῥθθὴ 

[γϑρα ἔγοιι {π6 Ῥουβίδη γόκο, πα {πον Ῥοβουρῦ ΑἸΠΘἢ5. ἴ0 ἈΒΒΌΠηΘ 

τπ6 πορσθιηοην ὅ Τπ5. ἀπᾶϑν {Π|6 γγ084}15. οὐ Βυζαηίιμ, ὙγΠθ 6. 1Π|6 

Προ ἤδοῦ γᾶ {πο αὖ ΔΠΟΠΟΥ, γα [αἰ ὅπ6 Τοὺηπεαίίοη οἵ {16 

οοπραοτγαον οἵ [6105 πᾶ (π6 Αἰποηΐδη Ἐπηρῖνθ. [Ι͂ἢ {Π6 Βι1086- 

ααποπῦ οὐσαῃἰζαίίοι οἱ 018. ΠΟῪ ΘΟ ΓΘ ον ΟΥ, ὙΥΠ116 ΑΥΠΘη5. τϑοοὶν θα 

1Π6 Πποσθιηοην,, ΘᾺ 0} οἷὔν. ἀρᾶγῦ [ΡΟ 105 ἀαὐ65 ἰο {Π6 Ἰθαᾶστιθ, γοίαϊηθα 

15. Δα ΓΟ ΠΟΙΩΥ ἢ 680} Πα ΡΙΟΡΔΌΙΥ Δῃ Θ6 8] νοΐοο ἴπ {Π|6 ΘΟΙΏΙΠΟΝ 

βυῃοᾶ. ὍὙΠὸ τηθοίϊηρβ οὐ {Π6 4111658. γγθ 8 ΠΟ] ἴῃ {Ππ6 ἰθι}]6 οἵ 

ΑΡΟΙΙΟ αὖ Τ)6]οβ, {πὸ βϑαῦ οὐἠ {π6ὸ ἀποϊθηῦ 16]. Δι οὕ νον. 

Ηοτο, ἴοο, τγᾶ8 {Ππ|ὸ {πθαβανν Οὗ {Π6 Ἰθασιιθ. ὍΠ ΑΥὐΠποηΐβη8 αἀθίου- 

τϊηθα (βαθήθοί, οι Ή]658, ὕο {Π6 Βυ πο 5. ἈΡΡΙΌΨΆ]}) ὙΠ 01}. οἱ᾽ {Π|6 

ἐπὶ τὰν (ἠεβοϊιίοδιιε ἀε5 αἰοἰἰβελ-αἰἰϑεῖοη ον ογίοοῖι. ιααίβαϊ!. Τιοἰρχὶρ, 1881, 
Βιιπῖοβ. Αλιαὰὶϊ. ἀν βουϊΐη Ακαὰά. ΒΜΒά. ι. 889 ἢ. Βαβο], 716 σγίεο]ι. 

(1869); Α. ΚιτγομΠοΗ, 7260 εἰοἰΐβοϊο ΑΠιονελϊϊηιον (ἴῃ Τυν8 ἢ Μά ον 5. Παπα- 

Βιπὰ ἱπὶ οὐβίεη Τ)οοοηηἑηι βοίπο 1Π6- 

βἰείεηβ, Πογηιεβ χὶ. (1870); Ἐτ, Τ,ρο, 

716 Ἐπιδιεϊαι. εἰε5. «εἰ ἰβοἸι-αἰβο]ιοη 

Βιποβ, Ἐνλαϊ. ἃ. 82. Ῥλιϊοὶ. εν. 

(1877). . 

Οοιηροπάϊοιυβ δοσουηῖβ οἵ {πὸ Οοη- 
Γράογαον (ἢ ἀα ποσὶ 168 οἰ ἐ64} ΤΠ ΑΥ̓͂ 
ΡῈ Τουπὰ ἱπ Ο, Οἰϊ θεοῦ β απάϑνιιολι 

διιοῖι εἰον οἰα58. Αἰ ον νη δι δϑη βόλια 

ΤΝ.) 910 εἶ; Βόροκι, διδίὶς ΒΕ σοποηιμ 

ΟΓ {πὸ Αἰμεπίαηβ; ΟὐὉνριι 7} 8ογ, ΑἸ. 
Ψο]. 1, 1 ἃ ΤΡ. 

δ ἨΔ, ἴχ. τοῦ. 
ΤΡΒαςο, ἱ. 94 ἴ. 

8. ΤΏας, 1, 96. 



ΙΝΤΕΟΌΌΟΤΙΟΝ. υἱϊ 

οἰδῖο5 Βῃου]α ΒΌΡΡΙΥ ἸποΠ Υ. ΔΠ4 τ ΠΙΟ ἢ. ΓΤ ΠΪ511 ΒΠ1Ρ05. ΤῸ {Π6 ῬΓΟΒ6- 

οαὔΐοῃ οὗ [πΠ6 ψαῦ; πᾷ Ἠδ]]θηΐο ὑπθαβι 6 15 (Ἑλληνοταμίαι) ὙΠ6ΓΘ 

Δρροϊηίοα ὈΥ [μθιὰ ἴο τϑοοῖνο {πὸ {ὐἱραίο." 

8. ΤΙ6. Βἴ56 οὗ {π6 Αὐποηϊαη ἘΠΊΡΙΓΘΒ. --- ΤῊ. ΘΟΠ ΘαοΥΔοΥ οὗ 

ΤῬ6]οβ μδᾷ [5 οὐἱσίῃ ἴῃ ἃ τὶ τανγ] ἔνοιη {Π6 ρανίύδῃ ἰθαριιθ τ᾽ ΗΪ6]} 

501 ποιηΐηα}} ν σΟὨ ΓΟ] θα ὉΠ6 116 Όγοο5. Ὀν ἰαπα. ἴηοθ [Π6 τᾶν 

μα ἴο Ὀ6 δι θα οα αὖ 568. ΟΥ̓ ΟΠ {Ππ οοδβύ, {Π6 1165. Ὑγ8}8 ΟΥἹϑῚ- 

ὨΆΠΥ 6Ά116ἃ ἀροη ἴο οομ τυ Ραΐθ τηϑπηθ6 Βῃ 105 οὐἨ νγ8γ, ἃπ6 ποῦ ἰδῃηὰ 

ἔοτοθθ. ϑοπιθ οὐ {Π6 5: Ά}16 1 οἰτ165. ρου ρ5. οομ θα ἔγοτη Π 6 

οαἰδοῦ 8ῃ αϑβθϑϑιηθηῦ οὐἨ ΠΠΟΠΘΥ, ΔΠα ποῦ 5ῃϊρ8. ΑΔΒ {Π6 ἄδῃῆσθι 

ἤτοι Ῥουβία ἀθουθαβϑα, {Π6 4ΠΠ|6ὸ5. ΟΥΘῪ Ὀγ ἀρουθο5 γᾶν Οὗ ΠᾶγᾺ] 

Βουνίοθ, ΠΩ οπ6 Οἰτγ αἰἴοι ἀπούπου οποβ ἴο ἔπη Ἶ5}} ἰηβίθϑα οὐ [108 

αὐοία οὗ 5105 ἃ ΤἸΠΟΠΘΥ Θα αν ]θηΐ, ἴῃ τϑῦπ "ἢ ἴον τ Πΐο ἢ {πΠ6 ΑΥΠ6- 

πΐϑη5. ΠΠἀουίοοΚ [ο θα πὶρ 5ῃ105 οὐ ταῦ. Α5 ἃ γϑϑυῦ, {πΠ6 ΑἸΠΘπΐδη 

ΠΑΥΥ͂ ΟἼΟΥ ἴῃ 51Ζ6 8η6 ᾿πΠ ρον α ἴῃ αἰδοῖ ρ!]η 6, τ Β1Π|6 1Π6 81Π|65 γγ6 8 

1οἱἿὉ πὶ πουύ τ ἰ το 5 οὐ τγϑι Δηα τ ΠπουὉ ΘΧ ΡΟΥΘ 66 ἴπ ΠΕΨᾺ] νγ8- 

ἴατθ. Αὐ {π6 ομᾶ οὗ {πὸ ἢνβῦ ἀθοδῆθ, ἃ ἔθυνν οὐ {Ππ86 Ἰϑγρον ΟἰΓ165 

ΟἾΪΥ ποτα ἸοΌ (ο ἔπΡ 8 Ομ ησοηΐβ οὐἠἨ νθβ56158. Αἰηϊα {Π6 ρϑη- 

ΘΥΆΪ ΒϑουΥ, ἔουο θυ ἢ] οὐἠἨ {π6 Ὀ] βδίηθβδ ἈΠ6 τηϊηα ] ΟἿ]ν οὗ {Π6 

ὈαϊάθηΒ οὐ {πὸ Ἰθᾶριθ, ἴπ686. βϑύαϊαβ οὐζθῃ υυ{Π 614 ὉΠ ῖπ αποΐαβ οἵ 

Βῃ 105, Θυϑὴ 85 ὅπ ὑγὶ θαῦθ- ραν ηρ᾽ ΟἰὉΠ65. Θοδτη 6 ΤΘΙηΪΒ5. ἴῃ ὉΠ|61} ρᾶν- 

τηθηΐβ οἵ ΠΟ Π6Υ. ἀραΐηδέ οΐ οἰαββθθ ΑΥΠΘηΒ. (00 Κ θη ΡΟ (10 

ΤηΘΆ 5.165, 8Π6] ΟΥ̓ ΠΟΙ ΒΌΡΘΙΙΟΙ ἴοτοθ Γοππα {ποῖν τθαποίοη ἴο 580- 

τηϊββίοη. 8 ΘΕΒΥ ἴβ8κ. ὙΠῸ τοϊαὐϊοη οὐ {π6 υϑοδ]οἰ δῦ βίαίθβ ἴο 

ἴΠ6 οοη ραθυβον τγαθ {ππ5 ΘΠδηρθα, ἀπα {Π6ν τϑ-θηΐθυ θα {Π6 ἸΒΆΡΊΙΘ 

ὉΠ6Ι͂ΘΡ ΒΘραῦαΐθ ὑγθαῦθ5 85 ἀθρθπάθποῖθβ οὐ Αἴμθη8. Νάχοβ Ὀθο 8 

0π6 Ὀδι16 οἵ [πὸ Επιγιηθάοῃ ἴῃ ῬΑ ρΡΠΥ} δ, νυ ἢ Οσοα ΓΘ ἴῃ 400, 

γγα5 {π6 ἢγϑί βία ἴο τϑνοὶῦ ἀηα Ἰόβα 105. δαϊοποιηῦ. “ΠΪΒ. ῬΓΟΘΘΒΒ 

ουῦ οὗ πρΐίοι {π6 Αὐπμθηΐδπ Ἐπηρῖν6 ἀγΌβθ, Πα ΤῸ συ ΠΊΟ ἢ {Π6 8411165 

μ8α {μϑιηβοῖνοθ ἴο ὈΪαπη6, ὈΘΟΔΠΠ6 50 ΘΘΠΘΙΆ] 85. 0 ᾿πο] θ᾽ ΠΘΔΙΥ 

41] [π6 οἰϊ65. οἵ {π6 ἰθᾶριιθ. ὅϑϑιηοβ, [}658005, 8η4 ΟἸο5. 8ΙῸΠ6 

ΒΘ61 0 παν τοίαϊπρα {Π|ῖ1 φαϊοποιηγ. ΤῈ6 παύανΆ] ΟΕ] ΊΟ ἢ 

γγᾶβ Τ ΟΠ α ἴῃ 464, θη {Π6 ὑΥΓΘΆΘΟΡΥ 1885 ΤΘΙΠΟΥΘΩ͂ {ἸῸ πὶ [6105 ἴο 

ΑἸΠ6η8. ΤΠ ΘΟΠΊΠΟΠ ΘΘΒΘΠΙ]165. Πδα ῬΥΟΡΔΌΙΥ ὈΥ {18 {{π|6 

9 Τῇυς. 1. 99; Χοη. 745Ρ. Αἰ. 1. 2. 10: Ὁ. 1. Α. 226. 



ἐπ ΙΝΤΕΟΌΌΟΤΙΟΝ. 

δοιὼ αἰβοοπεϊπυοα, ἢ ἀηα Αἰμθὴ5. ΠΟΘ ΟΥ γΑΥ δα 85ο]6 Πηδηοίαὶ 

δ τ] ΓνῪ ΘΟὨ ΤῸ] οὗ {Π6 Ιϑαριιθ.}" 

4. Τὴθ Αἰμθηΐδη ἘΠΙΡΙγΘ. --- ΤῊ6 ΑἰμΠοηΐδη ΕἸηρίγο γϑϑομθα 15 

νυἰάοδὺ οχίοην ἴῃ 400. [Πρυγαρβ οὐ ὕσο παπᾶ νοα οἰζίθ8. ΔοΚη Ν]- 

οασοα ἰζ5. ΒΌΡΓΘΔον. 'ἵΤΠ6. ἰΒ]η 15 οὐ {π6ὸ Αόρϑθαῃ 8568, {Π6 Τοηΐοὸ 

αη Αϑοο οἰτ65 οὐ Αβία Μίμποιυ, {Ππ|ὸ οἰδί68. ἃΙοηρ' {Π6 50.685 οὗ {Π6 

Ἠο]οβροιΐ απ ῬΙΟΡοΟ 5, τυ πο ἢ μα 5μακθὴ οὐἕ {Π6 Ῥρυβίδῃ γόῖκθ, 

{Π|6 οἰτἶθ5. οὐ βουΐηθνη “ΤΏ ναΘΘ, τυ ΒΪ ΟΠ. γ γ6 Ἀοα αἰϑα Ὀγ {Π6 Βα οοθ688- 

[Ὁ] οχρθαϊοη οὐ ΟἸπιοὴ. ἀραϊηδί Εἴοη, ἀπ ὉΠ6 οἰδθ5. οὐ Οδυῖδ, 

ΠΟ ἢ. ὁΆτη0. ἴῃ ΒΠΟΡΕγ Ὀοίουθ π6 θαυ 16 οὐ {μ6 Ἐπ  γιηθάοη, ὑγ 8 
11 ἰποϊι θα ἴῃ {πὸ Θηιρῖνο, ἀηα Τουτηθα ἰμΐο βοραγαΐο αἰβίυοΐβ ΓῸΥ 
[πὸ Ραντηθηΐ οἵ τ 06. ὝΠΟ το] οι οὐ ΑΘ ὴ5 ἴο {πὸ βθραγϑίθ 
Οἰτῖο5. γϑϑίθα οἢ βϑραγαίθ ἐπθαῖθβ, ἀπ {Π6 ἄθοτθο οὗ ΠΟΥ ἰῃ ἔρθη 0 
ἴῃ {Π|6 11 ΤΟΥ ΠΙΆ] ἈΠ αἾ ΓΒ γαυῖθα. Τη ΘΘΠΘΙΆ], ΘΙ ΠΟΟΥΆΟΥ νὰ Γανογρα 
ἅΠ41 ΟἸ ΘΆΡΟΠ ΘΑ] Θ᾽ Θιη θη 8. γΥ 6} 6 ΒΡ σβοα. ἢ. ΕὐΧ Δ ου ἸΠανν οοιη- 
ΠῚ ΒΒΙΟΠΒ (ἐπίσκοποι) Ὑγ6 16. Βοιηθίϊηθβ βοηῦ ουΐ ο ἀγα δ  οομβίϊ- 
τας ο 8 : ΜΠ αν ν ΘΌΥΘΙ ΠΟΙ Β. (φρούραρχοι) Βοπιρύϊ 65 Θχθυοϊβοα {Π6 
Ομ Ρόνογ8. οὗ δαμηϊδίναϊοη ἢ ἀηα ἀραΐη, {Π6 ἄθοῦθοβ οἵ {Π6 
Ατποηΐδη ῬΘΟΡ]Θ γγθ 6. Τηϑθ. ΘΧΡΙΌΒΒΙΥ Ὀϊηαϊηρ οἢ 0Π6 ΟΥ̓ΡΆΏΒ οὗ 
ΤΠ ΟἿ ΡᾺ] σονθυπηθηῦ. ΜΓ τηλυκοα τγὰβ {Π6 Ἰἰυν λα οα ἀροι 186 
πα οῖα! οοιηροίθηοο οὐ ἴῃ ἀθροηάθηΐ οἰτθ8. Νοῦ ΟὨ]Ὺ 8}} βυῖβ ἴῃ 
γγΠἾ 6}. {Π|6 Ἰθαριιθ γᾺ8 ἃ ρανύγ, Ρυῦ 811 οα865. ἰηνοϊνίηρ 0Π6 ῬΘμΑΙΥ 
οἵ ἀθαῖῃ οὐ ὈἈ ΗΒ] πθηΐ, ἃ ἸηΔηΥ ΟΥΠΘΥΒ, ὙὙΟΙ6 ΤΟΙΠΟΥΘΩ͂ ἔοι {π6 
οἰτίθ5. δΔη σἴνθη (ο Αἰμοηΐδῃ αἰοαβύθυϊθβ ον 518]. ΤῸ ΑἰΠπθηΐδη 
᾿πηρῖγο ΥᾺ5. ΠΟΘΙ ΟΡ ΪΑν τ} {πὸ δα θήθοῦ οἰζίθ8. ΤῈ6 ὙᾺΓ 
ἀϑαϊηβύ Ῥουβία, τυ ἢ οἢ. Πα ῬΘοη {ΠπῸ οὐἱσῖηα] οὈ]θοῦ οὗἩ ππίοῃ, δα 
ΘΟΠη6. ἴ0 8 Θηκὶ δοίιΆ}}ν 1 πού ποιμἱΠΆ}}ν τυ {ἢ {π6 ἀθαῦ οὐ ΟἸπιοῃ 
ἰη 449. ΤΠ6 οιηρίνο Πα θη Του θα οα οοριοΐοη, πᾷ βἰπηηρᾶ 
ἀραϊηβῦ {Π6 ΟΡ ΪΠΆ] ΡΥ Ἰποῖρ]6 οἵ Οτὐθοὶς ρο] ϊο5, Ἰοοα] δατοποιν. 

1 ΟΘΡΆΙΗΙΥ αὐ {πὸ Ῥορίπηΐης οἵ Πογηιοα μὲ. 11. ὍΘ Ῥαββᾶρθ ἰ8 Ροβ- 
1πη6 ῬοΙοροπηθβίδη πνᾶγ, οὐ ΤΠ ὰο, ᾿. 510]  φ ̓ηογροϊαἰΐοη, οὐ Μουυῖβ᾽ 
΄41; ΚΌΠΟ (Ρ. 101 1.) Πποϊᾶβ. πὰ Τπαον 468, ΒΟΟΚ ἱ. Ρ. 828. 
{Π6 τηθοίϊηρβ οὔ {ΠῸὸ 4111685 νγοσὸ αἰ8- 18 ἘῸΓ {Π6 ᾿ἰδὺ οἵ {6 4]]16 οἰτἴ68, 
σοπεπιιθα ῬΕΙΌΓΘ {1Π|6 ΤΟΙ] οἵ ἴπΠ6 866 Οὐγριϑ Ζηβον, Α{ι.1. 220 Γ΄ ἀπ τπαρ. 
Τγϑαβογν ἴὸ ΑἸ 6η8. “ΟἹ ΟἸΡοσε, 1. 400, Τὴ Ἑτσγίηγδο, 

13 ΤΊΙΘ πρῶτος φόρος ταχθείς, ΤΟ. [ῸΓ Θχαμιρὶο, {π6 ΑΥΠΘηΐδπ8. Ἀυτδηροα 
ἱ, οὐ, ἀιηουηϊοα τὸ 400 ἐ]οηΐβ, ἀἢ ἢ-ὀ [πὸ οοηβίϊ τα οι ἴο 16 πιϊπαϊοβὲ ἀ6- 
ῬΟΒΒΙΡΙΥ Ἰασρο βὺπ|; οἡ ΚΙγΟμ ΠΟ, 4118, 



ΙΓΝΤΕΝΟΌΠΟΤΊΟΝ. 'χ 

ΑἸηοηρ [Π6 Οοϑι565 {παῦ ΔΥΟυβοα οοπβίδηύ Πα] ΘΘΠΘΙΆ] αἰβοοηίθηί, 
ΘΓ ποῦ ΟὨΪΥ͂ {Π6 ἀθη18] ἴο {Π6 οἰζί65. οὐ βονθιύδίρῃ, ἰπίθυ παίομα] 

ΡονΘι5, {Π6 ᾿πύθυ ἔθυθημο6 ἴῃ ΤΠ οἶρα] ΡΟ] ἰο5, ἀπα [μ6 Πἰπιϊ ας 105 

ἴο Ἰοο8] αν δαϊούϊοη, θαὉ 4150 ὕΠπ6 Δρρυορυϊδίϊοη οἵ σθπουα! ἔπη 5 ἴο 

ΑΥΠοπΐδη ΡΌΓΡΟΒΘ5, ἀηα [Π6 οδβϑίθὈ]Π ΒΠπηθηῦ οἵ οἸουιοἶθ5 ΠΟ ἢ 

ΒΟΡγΘα ἴο ρον ἴῸ ΡΟΟΣ Αὐπθηΐβη οἰδΖθηβ ἀπ ἰο οοηῆτνιη {ΠῸ 

Δαΐπουν οὐ Αἴπθη5 ἴῃ Ποὺ’ Οὐ] γηρ ἀθροπθποῖθθ. ὙΠῸ τὰ] οὗ 

ΑἰΠ6η5 οοπῃίγαδίθ αν ον Ό]Υ πὶ ὑπ δι θθθαπθηῦ Πορθιηοην οἵ 

ϑρανία ; Ραῦ Αὐμθηβ [8168 ἴο οομπβο!αΐο μ᾽ θη ρὶν Ὁ ΟΥοϑηΐο 

᾿πβύπ|10π5 Δ η6 ὈΓ ἃ αἰβίυ  θὐοη οἵ Ποὺ θυ νΊ] 695, πα τηδἰηὐαϊ πϑα 
0 οἱν ΒΥ νἰγπθ οὗἨ ΠΟΙ’ ροβ᾽ ΠἸΟῊ ἃ8 τη ϊβύ"655 οὗ {Π6 568. Ηδι αἰζθιηρί 

ἴο Θχίθπα ΠΟΙ ΡΟΥΘΙ ΟΥ̓ΘΙ ᾿Π]Δ Πα βίαύθβ γὰ5 Γπβίγαὐθα ἴῃ Βοθοίϊα ἴῃ 

447. ΟἸ[165 αὖ ἃ αἰβίβδμοθ λοι Π6 οοαβῦ οοηθππΆ}}ν ἔα 1164 ἴο ΡᾶνῪ 

{π6 1} ἱθαῖθ. Ὑνοῖνο (ὐαυίϑη οἰ 65 ἈΡΌΘΔΙ [ῸΥ {Π6 Ἰαδύ {πηθ οἡ {Π6 

{Ἱθαΐθ 55 ἴον 447-446. ΓΘ ἰπϑυνγθοίίοη οὐ Εροθα ἴῃ 448, 

{πουρὴ απ 1164 Ὀγ ῬοΥΟ]65, νγὰϑ ἃ βϑυῖουβ ὈΪΟΥ ὕο ὑπ ᾿ηἤποποθ οἵ 

Αἴμθη5. Ὑ{ΤΠ6 οο]οπίΖαίίϊοη οἵ ΑἸηρῃΐρο  β, οα. ὅπ ϑύγγιηοη, ἴῃ 

487, νὰ ἃ ΠΘΟΘΒΒΔΙῪ βίθρ ἰο βίμοηρίπθη {π6 Δα Ποῦ ν οὗ ΑὐΠθη8 

ΟΥ̓ΘῚ {Π6 οἰζϊ65 οἵ ΤὭταοθ. Ῥοᾶδθα τϑνο]ίθα ἴῃ 492. [1 οϑριὶΐθ {Π15 

οοπϑδίαηῦ ᾿πβα ον Ἰ παύοη, ὑπροὰρὴ {Π6 ΘΠΘΡΟῪ οἵἨ ἁ {Π6 Ρθορὶθ δῃὰ 

{πΠ6 βρδοῖν οἵ πὶ ἰθϑθιβ, ὅπ θιρῖθ οὐ Αἴπθηβ ἴῃ 491 νγὰβ 

τηϑίθυ 8 }}ν ππἰτηραϊγθα. 

ὅ. Τὴ6 Ῥβὶοροηπθϑίδη αν. -- υνίηρ {π6 Πα] -οοηΐανν {πα 
ἕο] ονγθα {π6 Ῥθιβίδη ἰηναβίοηβ, ὑΠ6 Θραγύδηβ δη ΑΘ ηἴδη5. 1676 

Τρθα ΘΠ ν ἴῃ Δ ΠΠ64] οΟπῆϊοῦ. ΤΙ 445 {π6 {ῃϊνύγ- 68 75. ΡΘ8 06 γγὰβ 

οΟΠοΟΙα θα, ἀπα ΑἸΠΘΗΒ. ΓΟΥΤΉΆΠ1Ὺ το ποιηοθα {πΠ6 ἰαδύ γθηηηθϑηΐβ οὗ 

ΠΡ ᾿πΠ]8η6 ορῖθ. ΤῈ ἀρρτοδβίγο ΡΟ] ον οὐ Αἰῆθηβ ἃπα ΠῸΡ 

ΤΑΡΙα βίο ἴῃ ΡΟ ΟῚ Πϑα τηϑαθ ἴ Ραῦ 4. αποβίϊοη οὗ {1π|6 ΠΗ 

88ῃ6 ποι] οοῖηθ ἰπΐο ἢπϑ] δ η6] ἀθοϊβῖνο οομῆῇϊοῦ τυ ΠΟΙ τῖνα!, {Π6 

ὑϑαϊτ πα] Ἰθαᾶοι οἵ ἀστθθοθ. ὥρανία᾽ 5 Ἰθ8Ι ΟΌΒῪ 8η6] ἴδ σγθ 16 {Π6 

οδπ56 οὗ [πΠ6 ῬΟΙΟΡΟΠΠ βίη υγ81", {Π6 ΔΕ αἰγ5 αὖ Οὐνογτα ἀπα Ῥοίαδθἃ 

γΟΓΘ 105 Οοοαβίοηβ.  ΤΠηῸ Οτθοκ που] γΆ]1Π166 Δ’Ο Πα] Οη6 ΟΥ̓ {}18 

Οἴμου οὗ {π6 ομϊθε οοπηθαίαηίβ ἢ [6 τοι αἰ η6 4 πθαΐα]. ΒΟΌΡΉΪΥ 

βρϑακίηρ, Ὁ τγαὰθ ἃ οοπίοβί Ῥοίγγθοῃ οἰ ἱραυοῃν δηα ἀθιηοουδοΥ, 

Ὀεύνθοπμ Το υΐδη ἀπ Τοπΐδη, Ὀθύνγθθη ΒΕΡΓΘΙΊΔΟΥ Οη. πα ἃ πα {16 

ἸΡΤΒπο, ἘΠ 23 Ὁ 10 ΠΉσ0: Π10 92: 



Χ ἹΝΤΗΟΘΟΌΟΤΊΟΝ. 

δι ρῖγο οὗ {πὸ βθα. Τῇ ραγίδηβ ῬγοοΙ αἰτηθα {ΠΘῃΊΒ ᾽ν 65 {π6 ΠΡ 6γ- 

αἴοτβ οὐ Ηο]]κ5.} ἀπα οοπῃίοα ἸπβΈ!γ οα. {πὸ ἰηΐθηβθ ἘΠΡΟΡΙ]ΑΡΙΥ 

οὔ Αἴμθηβ πὰ πὸ Βυρουϊουϊν οὐ {πον οὐ πα ΤΟΙΌΘΒ ; {π6 ΑἴΠ6- 

πἴϑὴβ ὙΠ ἃ αἰ Ππουίο ἀπ ΡΑΓΆΠ]Ο]οα πᾶνν ἀηα τᾶν Γπηα, 1 τηδρ- 

εἰ ποοθηῦ ἀούθηοοβ ἀσαϊηβῦ ἀββϑυ]8. ὈΥ απ, ἀηα τ ῬΘυΊο]6 5. ἃ5 

{ποῖὶν Ἰοδᾶου, οπΐοσοα {π6 οοπίοβὺ ἴῃ {1}} οοπῆάομοθ οἵ υἱ ἱπηδία 

νἱοΐονυ οὖ 

θ. που ππαΐο ουὐοηΐίβ ὑπαῦ οοὐ]Ἱα πού 6 ΤΟΥΘΘΘΘἢ Το ηοτρα 

{πο56 Αὐμποηΐϊδη ΠΟΡῸ5 {π{Π16. Τῇ οὐουθαῖς οὐ {πὸ ρίασιο ἴῃ 490, 

ὙὙΠΘ ἢ 4}} {πὸ ἱπ πα ηΐ5 οὐ Αὐὐίοα σοῦ ροηΐ ἀρ ἰ μΐη Π6 γγ8}15, 

πτουρσηῦ ἔγὶσ ἢ} πανος διποηρ {π6 ΑἰΠ ΘΗ ἢὴ5. ἀπ θα κΚοπρᾶ {Π6 

Ῥοπαβ οὐ οἷνίο οὐου πα το] ρθη ; ἈΠ 801] τοῦθ αἰἰΒαΒΌΓΟΙΙΒ. ὙΥ ἃ 5 

{πΠ6 ἀοαῖ οἵ Ῥουΐοϊοβ ἰπ 4239, Ηρ πδᾶ θϑϑθὴ 4016. ἃ5 ποβ ψῃ0Ὸ 

ΟἝτη6. Αἰτον ἢΪπ γοτῸ ποῦ, 0 γἴ86 Ἀθονο ῬΑΓΥ Βρ νύ, Δηα Ὁν 8 

ΒΌΡΟΙΙΟΣΙ “ΘΗ ἶ 5. ἈΠ4 ὑγαηβραγοηῦ ᾿ηἰοουν ἰοὸ σαϊᾶθ {πΠ6 ρΡοριΐδοθ 

Πα] σῖνο πηϊν ἴο (Π6 ΘΟΙ 5615 οὐ Αἴμθηθ. Ηθ σᾷᾶν ἴο Αἰπθηβ ἃ 

ΒΡ 16 ἀηα νυν 6}]-τηα το Ρ]δη ΟΥἁὨ γγὰϊ : ἴο 51η}ς ρυϊναΐθ δηα ραν βαῃ 

ἰπίογοβίβ ὑγ πο. ΟΥΡΡΙΘα {π6 οἷύν ἔοι: πὸ πηρομάϊηρ οοπίρβῦ, ἴο 

Βίγοησίῃοη {Ππ6 1 ΠΑΥΥ, Πα ἴο ΤΌ ΠΟΌ ΠΟΘ. [Ὁ {Π6 {ϊππηθ 11] ΒΟΠΘΙΠΠΘΒ 

ΟΥ̓ Τογοῖση οΘοπαποβί. ὙΠῸ βαρδοὶίν οὐ {Π]8. ΡΟ] ον ΑὐΠοη5. Ἰραυηρα 

Ἰαΐου ἴῃ {Π6 ΒΟΠΟΟΪ οἵ οχρουίΐθμοο. Τθυσηρ {πὸ Πυβῦ Βονθ γΘΆΥ5 οὗ 

16 γγᾶῦ, ἴῃ βρῖίο οἵ {πὸ μασι, ἴῃ βρὶζα οὐ {Π6 ἀπμηπ] ἀοναβία 

οὗ Αὐὐοα Ὀν Κὶπρ Αὐοπιδτηιβ Ἀηα] {πὸ τονοὶῦ οὗ 16 80ο5, ὅπ Αἰ86- 
ἶδ 5. Βίοα αν ΓΟ]] ον οα {Π|5. σοηβουναίϊνο ΡΟ] οΥ ἢ {Π6ΥῪ το ταϊηθα 

ἔγοιη ΤἸΒκηρ ἃ. ἀδοϊδῖνο θα 16. υυἱτ {π6 ρανίδηβ. οἢ ἰα πα, πγ8 116 

{6 Βίθηρσ ἢ πα Θπουσν Ὑν10}} τυ μ10}} ἴῃ {ΠπῸ τονο]ὺ οἵ 165 005 {πον 

γἱπαϊοαίοα {Πποῖν την τ. ΘΙ ΡἾΤ6. βέλος {Ππ6 ΘηΘΙηΥ ἢ αἰβιηδν. 

Αἷτον {Π6 ἀθαίῃ οὐ Ῥουίοϊοβ, ΑΊΠΘη5 Του πα 0 σου ἰθαᾶθυ. Ηἱἰβ 

ΒΠΘΟΘΒΒΟΙῈ, στθαῦ ΠΟΙΓΠΟΙ ἴῃ δοίϊο. ΠΟΙ ἴῃ ΘΟΙΏΒ6], γγογ6. ποῦ 80]6 

ἴο σῖη {ΠῸ βίοαἴαβί βαρρονί οὐ {πὸ Ρορυίαοθ. Εἰδοίομαὶ βίυ 6 

ΡΓΟν ΑΙ]οα, πα ραγίν Ἰἴπθ5. ποῦ ΒΟ ἸΟΟν ἄγαν." ὙΠῸ τ ]ϊΐατν 

ΒΘΟΘΒΒΟΒ ΟΥ̓ Βίῃσ]6. ΘΑΡΆΡ]6. σΘΠΘΡΑΪΒ. Ὸγ0 ἀραΐη ΠΘα ΓΑ] Ζοα ὈΥ 

ἴπ6 ἀοὔοαίβ οὐ οἴμοὺβ οὐ ΕΥ̓͂ ἴπὸ ΠοκΙΘηΘ85. οὗ {π6 Αὐμομηΐδη ΡΟ] οΥ. 

1 ΤΉ. ἱ. 69; ἰἱ. 8, ἀηᾷ οἵΐοη, αροᾶ ΡΥ Ῥογίοϊοβ, 18 Τπδιϊῆοα ὉΥ 
156 ΤῊΪΒ ΠΟΡΟ, διαγρὰ δηᾶ φποοι-ὀ ὀ ΤΠυσναϊαθΒ; οἴ ἰἱ. ὅς. 

1 Το, 11, 65. 



ΤΝΤΕΟΠΌῸΟΤΊΟΝ. πῇ 

ΤῊΘ ἀππῃορθα-ἴΟν νἱούουν αὖ Ῥ 5. ἀπα {Π6 οαρίαθγο οὗ {πὸ ρα ίδῃ 

ῬΓΪΒΟΠΘΙΒ. Ὀγν ΟἸρομ, ἴῃ 425, Ἰονγογθα {Π| ρυοϑίϊσα οἵ ϑρανία ὈΘἴουΘ 

{1πΠ6 ατοοκ σπουῦ]α, πα Ἰθα {πὸ ΑΥΠΘηϊδη5 ἴο {π6 ἢυβύ ἀθν]αύϊοη {ΠΌΤ 

{π6 1} ΟΥΘῚ Ὁ] ΡΟΪογ. [ηδβίοεα οὗ οοποϊπαϊηρ πα ραιία δὴ δάνϑη- 

ἰασθοῦβ ΡΘδ66, ὙΠ1]0} ρανία {Π6η βαθα ἴοσῦ, {πὸ Αὐπθηΐϊδηβ γγ6 16 

ΠΠ16α τ [Π6 Πορο οἵ τορϑίηϊηρ' {Π| 611 ἸΏ]  ηα ΘΠ ΡΙν ΓΟ, Ἰοδύ ἃ απδσἴου 

Οὗ ἃ ὁθῃηΐα νυ θοέοσθ. [}ἢ {Π6 Μορανα {πον τοραϊποα Νίβαθα ΟἿ]Ὺ ; 

ἴῃ {πον αὐΐοιηρῦ ἀροῃ Βοροίϊα, ἴῃ 424. {Π6ν τηθῦ ὙΥ10}} Οὐ  υ ΒΘ] ηΐηρ: 

ἀοθαῦ αὖ 16! αμη ; τ Π116 ἔγοτη 0ῃΠ6 Ορροβιΐίθ Ῥο ον οὐ ἱπδοίίοῃ, 

πΡρρα Ὀγ ΝΊοΙεΒ. ΔπΠα Πἰβ ραυύν, Βυδβί 85. νὰ ἰοῦ ἔγθο ἴο πυθϑὺ 

ἔγοι ὕπο ἴῃ Π6 58 ΠῚ6 68 {Πὃ ἤαϊνοϑδῦ οὔ {Π6}} ροββθϑβίοῃβ ἴῃ 

ΤΉγαοθ, ΑἸΩΡὮΏΙΡΟ 5. ὙΥΠΘη ὕνγο ὑΘΔΓΒ ἰαΐρι, ἴῃ 422, ΟἸθοη «πᾶ 

Βταβιᾶδϑ, [Π6 Του οπηοδῦ ΟΠ ΡΊΟΠΒ5 οὐ γαῖ, θΟΓΠ 61} ἴῃ θα 016 θοέουθ 

ΑἸρΡ Προ 5, {πὸ ταἀνοοσαίοβ οὐ ρθϑοθ ἴῃ Ὀοίῃ βίαίοβ ρυθυι! θα ; ἐπα, 

ἴῃ 421. βββϑθῃθα} }ν οἡ {Π6 δέαΐι8 χιο ατΐθ δοίην {πὸ 50- οα}Π6α Ῥοδοθ 

οἵ ΝΙοῖαβ νγὰβ Θοποϊαα θα ἴον ΠΕ νθδ}85. 

7. Ῥοβῖνο ἔου ρῬθδοθ. ὈΠ Πα θα τπθη ἴο {Π6 ἡθοορηϊοη οὗ {π6 ἔβοῦ 

{δύ τ οΘου!α θ6 αξ [θη ροῦανν. ΠῸ τηοβῦ ρου  α] 411165 οὗ ϑρανία, 

{86 ΟοΥ Πα η5 ἀπηα Βοροίίαηβ, Πα γοἤαβοα ἴο δοοορῦ 0. ΑἸρῃϊ- 

ΡΟΙΙΒ. 4πηα Ῥαπμδοίπμη σγοτο ἡοῦ τοϑίουθα ἴο Δύμθηβ, ποὺ ῬΥ]ὰΒ5 (ο 

δραῦία. “ΓΠΪ5. πΠοη- ΓΠΠ Π] ποθ ηΐ οὐ {Π6 Ομ 05 οἵ {Π6 ρθϑοθ 164 ἰο 

τηπΐι} Βιβθιοῖοη. Δ Π6] γϑου ΠΟ η5, Ὡηα {Π6 Δαἀγοοεΐοβ οὗ τῦϑι [ἢ 

ΘΔ 0} βίαϊθ βίθα!!ν οΥΘ ἴῃ ΠΕ] 61Ι5. ὙΥΠ116 ΝΊοΙ 5 βΒιοοθθαθρα ἴῃ 

ΠΟΙ ΠΆΠΥ ΘΧΡϑπαϊηρ {πΠ6 Ρρθᾶθθ ἰπΐο 8ῃ οἰδβηβῖνθ δηᾷ αθίθηβίνθ 

ΔΙΠπο6. Ῥοΐνγθθη Αἰμθηβ πα ϑρατγία, ΑἸοΙΡἰαθβ, ΠΟ ΠΟΥ ΟΔΙΠ6 

ἔου γα 85. {Π6 ἸΘβαοι οἵ {Π6 νυν -Ῥαυῦν ἀ πα {πΠ6 οΠπδιηρίοη οὗ γοπηρ; 

Αἴπμρηβ, οἤροίθα {π6 δηΐδποο οἵ Αἰμπθηβ ἰηΐο πὸ ΠΟΥ Γουηθα 

Ατγρῖνθ δοη ρογδου, τ μοι πη ρα ἀραϊηβῦ ϑρανία 811 ὅπ ἀθιηοοναίίο 

86] φη{1- 1 ϑοοη θη οἰθπηθηΐβ ἴῃ ῬΘΙΟΡΟΠΠΘθιιθ. ΕἾΟΠ {Π|5 ΠΟῪ 

Ιθαρῖιθ, αἰβδο, ὑπ (οὐ ὐπϊαη5. πα Βοθοίίδηβ βίοοα «ἱοοῦ; δπα {Π6 

γΘ 415 οὐ {Π|5 ΠΟΙΏΪΠ8] ρθ8 06 Ὑγ6 16 γ685 ΟΥ̓ ΤΟΥ που 5 ᾿πύγίριιθ {ΠγΟ Ρ}- 

ουύ ατθθοθ. ΑἿΣ ἃ ὑσότ- ΘΒ. ΟΔΙΏΡΑΙΡ ἴῃ ῬΘΙΟΡΟΠΉΘΒι15, ἴῃ 

πο ἢ ΑἸΠΘηΐθηβ πα ϑρανίδηβ πὶ πουὺ ἃ ΤΟΥ] Το ποϊοη οὗ {Π6 

Ῥθδοο πᾶ βίοοα ἔβοο ἴο ἔβοθ ἴῃ Ποβί!]8 οατηρδ, ὕΠμ6 Ὀϑ(16 αὐ Μϑδη- 

ἄπορα ἴῃ 418 Ὀγουρπί {πΠ6 Δη{1- ῬΟΡΊΟ] θη ΡΟ] ΠΟΥ οἵ Α(Π6ηΒ ἴο ἃ αΪ8- 

ϑίσουβ οηα, Δπᾷ πὶρθα ουὖ ἴον 1π6 ραγίδῃβ {π6 αἰβρταοα {πᾶὐ Παα 

Ῥθθη Ὀγουρηῦ προη {Π61} 4115 αὖ ΘΡἢδούοιϊδ. 



χὶϊ ΙΝΤΕΗΟΘΌΟΤΊΙΟΝ. 

8. ΤῊΘ ταὶ οαΐθγθακ οὐ Ποβυ 65 θούνγθοη Αἰπθηβ δηα ϑραγία 
νὑγὰ8 ποί ἴδι ἰδίαι. Ἀβδία ἔγομι ρμοίν ἀθβοθηΐβ Προὴ {πΠ6 οοαϑύ οἵ 

ῬοΙοροπηθβιβ, ἴῃ. ΥᾺ 88. ΟΡΘΏΪΥ Ὀορη Ὁ ἃ τϑιηοίθ Π6] ἃ οἵ 

Ραΐι]ο. Ἐονρβϑία] 511} οὐ {π6 Θοιη8615 οὐ ῬϑυῖοΙοΒ, ἃ ηα Ἰηβρίγθα Ὦν 

ΑἸοϊ θα θ5. να ΔΠΠασησ ΠΟρῸ5. οὐ οοπαποβί, ὑπ ΑἸΠθηΐδη5. δὐίου 

βία ροπαοιβ ργοραγαίοη ἀθβραίοῃοα ἴο ΒΊοῖν ἴῃ 415 {Π|6 τηοϑῦ Θοβίν 
Πα τιαρηϊοοηΐ ἈΥΙΠΔΠΠΘηὕ ΘΟΥΟΡ Βοηῦ οὔῦ ὈΥ Δηγ Η]]Θηΐο ΡΟΥΘΓ. 

Αἰϊὰ {π6 θα] οἵ ργθραγαίίοη, ὕπ6 τη Πα θη οὐ {πὸ Ἡυιηδο ΠΠ]ρὰ 

{π6 ΑἸΠμΘμἴϑηβ νυ ἃ βοουοῦ θαι οἵ γθάβοι ἴῃ {πὸ τηϊαϑύ οὐ {Π6Π}, 

αηᾷ οὗἨ ἁ{πΠ6 Ὄνου ΠΟ οἵ {πὸ ἀθιπηοοσαον. ὥιβρίοίοη, Θποουγασρα 
ὈΥ Πὶβ Θποπΐο5, Γαβίοπϑθα ἀρ ΑἸοΙ θ᾽ αθθ, ἀπ ὈΥ ΗΒ. γ608}} {Π6 

ΑἸΒΠΘμΐδ 5. 500 ΟῚ ασριίνοα οἵ δὴ 40]6 Ἰοδᾶθι δ ηα σαϊηρα ἃ 

ΠΟ] αοδα!ν οπθηγ. δἰχίθοη ᾿ποῃ 8 Ἰαΐου, ἴῸὸνῦ {πΠ6 ἢν. {{π|6 

βίποο π6 Ῥϑί]|6 οἵ Μαμίϊπθα, ΑὐΠοηϊδη8 Δηαἃ ραν ίδ 5. τηθῦ 85 

ἴο65 ὉΠῸΘΙ ἴΠ6 νὑγ8}}5 οἵ ὥὄνγυδοιβθο. ρα νοι {Π6 ἈΌΒοποθ οἵ 

ΑἸοΙ δά θβ, ΠΟ56. ΘμΟΥΡῪ οι] Ππᾶνο οοπηΐογυδοίθα {Π6 ἱπονῦϊα οἵ 

Νίοῖαβ, δηα ΠοΒ6. αἸρ]οΔοΥ τηϊσηῦ πᾶνο σσοπ ᾿πν Ἁ] ΠΆ0]6. «αἰαὶ ἴον 

Α(Π6ΠΒ, ---- ἀραγί ἔγοιη [Π6 βαρϑοὶίν ἀπ ΘΠΘΡΡῪ οὗ {ΠπῸ ΟΥΓΔΟΌΒΒΠΒ 

Δ ηα {ποὶν Ἰοδᾶθι Ἡθγιποουναΐθβ, ᾿ὕ γὰ8. ΘΒ ΘΟ ἢν [Π6 ΡΙΌΒΘηοΘ. δηα 

{Π6 βίγαίορίο ΒΚ} οἵ ἀν ρριβ, πὸ Πα θθθη βοηῦ ουῦ ἔγομ ραγία 

ἴο τοὶ πόνο ὥυγδοιβο, ὑπαῦ πτουρηῦ {π6 τὐΐον Ἀπ Πα οι οἱ {6 
ΑἸΒοπίδη ΓΟΥῸΘΒ ἴῃ ὅἸΟἾΪν ἴῃ 418. 

9. Νόνον μεαᾶ Αἰπθηβ ῬΘΘη ἴῃ Ρ61}] 50 στθαύ. Ηθῖ τηϊρηοβί 
ΔΥτηδιηθηῦ δα Ὀθθηὴ βυθρύ {ἸΌΤ {Π6 ἴδοθ οὗ {πΠ6 θαυίῃ. Νοΐῦ οἷἱν 

ΠΟΙ ΘΧΡΘΒΟΙΓῸ5. ἴῃ Ἰη6η, ἴῃ ΤΠΟΠΘΥ͂, ἈΠ ἴῃ νΌ55615, τηϑθ ΠΟΙ 46- 

ραῦ ἴῃ ἸΟν Ρογίθηζοιβ ; ΠΘῚ ἀθδα! θϑὲ το ΑἸΟΙ Ὀἰϑα 65. νὰ Ῥυοδθηΐ 

ἴο 5ῃον {Π6 ὥραγίδηβ ΠΟῪ ἴο τηαῖκο {πὸ τποϑί οἰϊθοίνο 86. οὐ {πρὶν 

ΟΡΡουψαηϊ65. Τὸ γᾶ ἢ6 σγπὸ Ππδα οαυβοα αὐ]ρριβ ἴο θ6 βοηΐ ἴο 

ΘΊΟἾν. Τύ γ85 ὈΥγ ἢΪ5 δάνίοθ {Ππαᾶΐ ἃ ρανύδη ΔυΊηΥ ἀποὺ Κίηρ Αρὶβ, 

ἃ Ὑ 681 ΘΑ, ΠΟΥ, ἰην δα θα Αὐϊοα, ἀπα ἴσοι {πΠ6 ΒΟ πο ΠΟ] οἵ Ἰ)Θοο] οἷα 

Τοροδίθα νυ ονθυγαη Δ η4 τανασοα {Π|6 γΠ0]6 οι (566 οἡ ἷ. 1. 

38). ὙΠ βίγιρρ!ο ἀραϊηδῦ οὐ {Ππαὖ ΠΟῪ ΘηΒιιθα γὰ8. ΘΙΠΟ Πρ {Π|Ὸ 

τηοϑέ ρ]οτγίοιβ ἰὴ Αἰπμοηΐδη Ηἰβίουυ. ΝΟΥΟΙ τγὰβ {Π6 ΓΘΙΠΔΡΚΑΡ]Θ 

ὙΠ ΠῸν οὐἠἨ ΑΤΠΘΠΒ. Το Ὁ ΟἸΘΑΥν βθοη. ὙΠῸ ΟἸΤΥ τγὰβ ΡΙδοΘα ππᾶου 

{Ππ|0 ΘΟηίΓΟ] οὐἨἁ ἃ σοιηο0}} ΟΥ̓ ἔρθη (πρόβουλοι) ; ἃ Π6ῊῪ θοῦ νγὰ8 

οαυΐρροα, πα {π0 4}Π1685 βύ Ο]γ παϊομοᾶ, ΑἹ] ατθθορ θο]ονρα 



ΙΝΤΕΟΘΠΌΟΤΊΟΝ. ΧΗ 

{παῦ {πΠ6 ἄδγϑ οὐ Αὐπθηβ σοῖο ΠΟ υοα. Ηθι ἴοθϑ θυ ΘΡῪ ΠΟΥΘ 

Ὀδρδπ ἴο ῬγΘΡαΘ 8Δη6] σοι θῖηθ. ἴον μοι αἰβιηθιη θυ ηθηῦ. ὥρανία 

ΠΟΥ͂ ἴδ] {Π6 πϑοθϑβϑιίυ οὐ Ὀθοουηηρ᾽ ἃ ΤηΔ} 1 Π16 ΡΟΥΘ, ἃΠα ρτθρδ- 

Τα Οη5. Ὑ6Ι6 τηϑθ ἴῸ} ἃ ἢθϑύ οἵ ομθ διιηανθα νθββοὶβ. ΕγΟΥΒ 

ἔΡΟΙῚ ΤΠΘΗΥ͂ Οἰζἰ65 ἴῃ {π6 Αἰπθηΐδη ΔΠ}Π}|}8Π606, ΠΠῸΠῚ Πα ΡοΘα, {ΠΌΤ 

Τ.65005 δπᾶ ΟἸἶοβ, ἱπνοκρα {πῸ αἱ οἵ ϑρανία ἴῃ τονοϊῦ. Τίββδα- 

ῬΏΘΓΠ65, Ῥϑυβίθη σὌνΘΤΠΟΥ ΟὗὨ {πΠ6 οοεδβύ οἰἐϊ65 οἵ Αϑία, δηᾷ ἰδ στῖνα] 

ῬΠΔΥ Δ ΡαΖιιβ. [Π6 βαΐταρ οὗ Π6 Ηρ] οβροηΐ, νἱϑα τις Θβοὴ οὔποθ ἴῃ 

βϑοκίηρ {Π86 ἰη ον νθηίίοη οἵ ὅρανία, ἴῃ ονᾶον ἰο πγθϑῦ {πὸ οἰθϊθβ οἵ 

{Π6 1 ΡΙΟν ΠΟΘ 5. ἔτοιη Αὐἰμθηΐδῃ ΘΟὨΐΓΟ], Πα] ῬΙΟΙ ΒΘ ἴο τηδϊ πη α] ἢ 

ΠΟΙ ΔΙ ΠΪ65. [Ι}ἢ 412, ΟΠϊοβ, {π6 ομϊοῦ οἵ {π6 4116 οἰτ65 οὔ ΑἴΠποηβ, 

γγα85. τϑορὶνϑα ἰηΐο {πΠ6 δ]]Ἰαηθθ οὐἠ ϑρεανίαᾳ ἃπα ρα {Π6 τὰν ἴῃ 

ΟΡΘΠ το νοϊύ. Τὴ τϑβοῦνο Γππηα οἵ οπθ {ποιβαηα (α]οηΐβ, στ πί ἢ 

ΑΥΠ6η5 Πϑα Εἰ Πουΐο Ἰθϑ] 5] σιν 66, νγὰβ ΠΟῪ ΘΧρο μα 6α οὴ ΠῚ 

ἢδοί, 8π6 1Ὁ γγὰβ ἀθβρδίοῃθα ἀρϑϊηβύ ΟΠμΐοβ. Μηθίμβ, Μ υΌΠ]θπθ, ἀη4 

ΤΊΒΠΥ͂ ΟὔΠ6Ὶ Οἰἐ165 ΠΟῪ 7οϊηθα {ΠῸ τϑνοῦ. [ἢ {π686 Ἰαΐζοι. γϑαῖβ οὗ 

{Π6 νγϑ, ϑ'ϑΙη05 ἃΙοηθ οὗ {Π6 τηο16 ἱπηρονῦίαῃί Ββίαΐοβ τθιημαϊπηθα {ππ6. 

Τὸ πον τϑοορϊνοα 15 ᾿Ἰπαθροπμάθποθ, η6 θα Ποηο ον ἢ {Ππ6 οὨϊοῦ 

ΠΕΥΆ] βύθίοη Δηα 856 οὐἠἨ ορϑιυδίϊοηβ [Ὁ] ΑὙΠΘ ἢ 5. (566 οἢ 1. 4. 29). 

ἈΑραϊηδῦ {πΠ6 ᾿Ἰηβατρθηΐ οἰτο5. ΑΥΠΘπ5 ἴοοΚ Τοβοϊπΐο βίθρβ. πὰ ψ ἢ 

γαυγηρ βαοοθβα. Βαῦ {π6 σοπῃίϊηποα ἀοἰθοίοη οὐ Ποὺ 81Π165 ὡηὰ 

{πὸ αἰτηϊπαΐοη οὗ ΠῚ. τονθηιθβ, Π6 το Γουθιηθηῦ οἵἨ {Π6 Θραγίδηβ 

ὈΥ ἃ σΘομ πο ἢροί ἔγοιη ἸΟῪ πἀπᾶον Ἡρυϊηοοναΐοϑ Πα ἔΓΌΙῚ 

Ῥϑ]ορομηθβιιβ, ἃπα {πὸ 4}Π}|8π06 θούνγθοη ὥραγία ἀπα Ῥουβίδ, πΠ6γ6- 

Ὀγ ρανία νγὰϑ ἴῃ οοηβίαηῦ τϑοθὶρῦ οὗ βι  516168, -- 411 {Π656. στ] 

Δα αρα ἴο ΠΟΙ ΓΟΥΤΠΘΥ ΤΠ ]5ΓΟΥ 65. τη 6 {π6 οοπαϊίίϊοι οἵ Αἰπμρθηβ αἱ 

[86 οἷοβθ οἵ {Π6 γϑϑιὺ 412 ἀοβρογαΐο ᾿ἱηαθρᾶ. 

10. ΤΠ6 οὐδοοῖκ ἔον Αὐμποπβ Ὀθοδῖηθ Ὀυϊοηΐον πῃθη, ἴῃ 411], 

ΑἸοΙ δ 65. πὸ πα ΓΆΠ]6η ᾿ηἴο Βυβρίοοι ἃπα αἰβίανουν. αὖ ρανία, 

Ῥοίοοκ δἰμηβοι ἴο {πῸ οουνΐ οἵ ΤΊΒΒΆρΡΠΘνημ65. ΑΔ'5. Ὀοίουθ πο πᾶ 

Ῥθθη ἃ ὁμοῦ ᾿πβίγαμηθηῦ ἴῃ {πὸ τονοὶὺ οὗ ὑπ Αὐμθηΐδη 81Π165 δπα 

ἴῃ {π6 οοδ οι οὐ {π6 ὥραγίδηβ δηα ΤΊΒΒΆΡΠΘΙ 65, 50 ΠΟῪ 6 δἵ- 

ἰοιηρίοα ἴο ὑγϑηβῖον. {πὸ ἀδροπᾶοθμποο οὐ {π6 τϑνο]θα οἰδίθθ ἔΓΌΙῚ 

δραχία ἴο Ῥουβία, δηᾷ ἴο ἱπᾶπιοθ "ΓΊΒΒΑΡΠΘΓΠ65. ἰο ΗΪδν οἱ ΑἴΠΘη5 

ἀρϑϊηβὺ ϑρατία, ἀηα {ΠΘΥΘΌΥ ταν Ὀοΐι οὖ ἰπ τπαΐᾳΆ} βὐν 6. ΝῸΡ 

99 Το. γ11]. 46. 



χὶν ΙΝΤ ΘΟΌΠΟΤΊΙΟΝ. 

ὙὯ8. ΘηΤἷν ἰο ραγία 1ν]8. 5016. τηοῖϊνο. Ἰδοϊ γίηρ οἡ ἷδ ᾿ΠΠπΘ 06 

αἱτπ τ Ῥογβίαη βαΐσαρ, 6 Οροποα ποροι  α 108. ὙΥ 10}. {116 ΟἸἸσ ΤΡ ῸΒ 

ἴῃ {πὸ Αἰμθηΐδἢ ἉΓῺ αὐ ΒΆΙΏΠΟΒ [Ὁ ἷ8 τοβίονα το ἴο ΑἰΠθη5. ἀμὰ 

{πὸ ονθυτηγον οὐ πὸ ἀθιμοοναον. ΤΠ ἸΟΠρ--ΤΟΡΙΘΒΒΘα ΟἸ]ΡΆΤΟΙΒ δα 

ΠΟῪ ποὶν ὁρρουίαμϊίγ. ΔΑ σΟμΒρίγμου ἴὸ οὔἴοοῦ ἃ τϑνο]υοη νυν ἃ 

Γουτϑᾶ ; ῬΙβα πο γὰ8 βοηῦ ἴὸ ΑΙΠΘῺΒ 85 ἰ(5 ἀροηῦ ; Δ ηα ΡΙΟΙηἰβοα 

ΒΌΒΙ αἰο5. Ττοτὴ “ΕΓ ΙΒΒΆΡΙΟΥ ΠΟ. ΒΘ ποθ {Π|6 ΤΠ} Π}1115. ΟΥἨ {Π|6. ΔΙΊΩΥ. 

Ετοι {ἰπ6 τἰπηθ οὐ πὸ Τουβίδη ἱπναβίοηβ, Π6. ὈΥΓΟΡΊΘΒΒ [ΟΥΤΑΙΒ οχ- 

ἴγϑιὴθ ἀοοοῦτον παα τηϑῦ ἈΠ ρ᾽ {Ππ|ὸ γα ἢν ἀκ ΠΟΡ]6 ΑἸΠΘη ἰδ ἢ5 

τ Οἱ τίου ἘπουσῚ ἀβιια} }ν Βοοῦοῖ ορροβίτῖοι. ΚΘ ΒΟΥ οἵἁἨ {ΠΗ 11 ἈΠ ΟΘΒ γ ἃ] 

Ρυϊν ]οροβ, ἀπ ἢ {ποἷν τἰσ δ ἱσηονθα, ὑπο ν Ππδα οὐρϑηϊχθα {Πθιὴ- 

ΒΟΙν 65 ἰπΐο οἱ 5. {(ἑταιρεῖαι) ἴο᾽᾽ ΒΟΟΙΆΙ ἃ ΡΟ] ΕἸ 04] ΡαγΡοδοβ. ΤΟΥ 

βΒουρσθῦ ἰοὸ σαΐη Ὀν αὐϊοῦ πα σοι θ᾽ ηθ ᾿μΠ θη οθ. Οἢ. ΘἸθούϊοηΒ τη 

ἡπαἸοῖα! {ὐἴα}5. τι παῦ {πον οου]ὰ ποῦ σαϊη ΟΡΘΗΪΥ͂ ΟΥ̓ ὈΥ͂ Π]Θ᾽6. ΠΙ1Π}- 

Ὀθιβ. [Ι͂ὼ {πὴ Θβρθοί}ν νὰ. ἰῦ σι {παῦ {π6 016. οἵἨἁ γεν τγ88 

ΒίΤΟΠ ΡΟ {παῃ πὸ (ἰἴ6 οὐ Ὀ]οοά. ὙΥΆ|6 {Πθ86. οἱ θ5. οὔζθη οἰ αβιθα 

ἴῃ {πὸ ΤΣ Πουαηοο οὐ ρυϊναῖο θη 8, {ΠΟΥ πο 6 ΘΆΡΆΡ]6 αὖ {{πη65 οἵ 

απ τη ρ Οἢ ἃ ΘΟΙΠΙΠΟῚ ΟΟΙΠ 56. ΟΥ̓ δοίη ἴῸΣ π6 νου τΠγῸν ΟὐἨ {186 

ἀοιιοοῦδον. Ὁ’. ΤΗΡΟΙΡ {ΠπῸ ἀρόπον οΟὐὁἨ {{||56,. ὈῪ οὐραηϊΖοα ἀπ 

Βοογοῦ ΒΒ Ββι πα το ἡΥ Π1 0} οαιβοα ἃ σοῖρη οὐ ἔθυον αὐ ΑἿΠθη5, {Π6 

Ιθαουβ οὐ {πὸ ΟἹ νοΠ5, “ΠΟΛ θ ηο5, ΕΠΡΥ ΒΙΟμ 5, ἀη Π6 οὐαΐον 

Απίΐρῃοη, ϑυοοθοάοα ἴῃ Ἀθνορσαύηο; {πὸ σομδυϊ 0... ἃπΠα ο5.8}}- 

᾿ἰβῃοα δὰ ΟἹ στ μ᾽ ἃ] ολν οὐ σονουμηηθηΐ, {πὸ ΒΟ- ΘΟ Π0 6 Ἰοιμ: 

Ηυμπανοά. Το οΙοακοα {ποῖ πβιθαίοη. Ὺ ΡυΟΟΙαἰμΐηο {Π|61}- 

ΒΘΙ͂ν 65 {π6 ἀροηΐβ οὗ {πὸ Ποίιτἰου5 ΕἾνο “Πουβαηα, ὕο νυν Π10]} Πα ΠΠ06. 

{πΠ6 οἰτἰχοηβηϊρ νὰ5. ΠΟ οσἢ ἰὼ 6 ᾿π6. Βυύ Πθη ἴῃ {πὸ 

τηθϑηζίπηθ {π6 Ραίγϊοίϑ “ΓΛ ΒΎ ΠΠ5. ἀπ] Γ᾿ ΓΠΓΑΒ. θα] 15 Δα] τοβίογοα {πὸ 

Ατπρηΐδη ἀοιμοοῦαον ἴῃ {πὸ αἰβίαηῦ οι} αὖ ΆΙΠΟΒ ; ἡ ΠΘὴ ΑἸΟΙΡἷα- 

68. 1Π6. Ῥουβόμα! οηοιὴν οὐ Απίριοι ἀη ΤΠ πο μ5, πα ΠΘΘὴ 

ΓΘΟΔ]]οα ν {πὸ Δ ΠῚ ν αὖ διη05 ἈΠῸ πϑο σΘΠΘΙἊ] ἢ ἈΠ ἡγ Πθ. ἁιηϊα 

{π6 αἰββοηβίοηβ {πᾶῸ οηβιρα, {Π6 ποῦ νἱοϊοηΐ οἰ σαν 5, ππ]6 1} {10 

Ιοδα οὐ Απτρηοη, ποῦ οἡ {πὸ ροϊηῦ οὐ Ῥοίγανίηρ {Π6 οἷν ἰηΐο {116 

ΠΑ η5 ΟΥ̓ ΤΠ6 ρανίδηβ ; πὸ ΑἸΠΘΗΪ Δ ἢΒ. ἀὐυγοϊτο [0 {Ποῖ ἄδηρον, ηα 

ὈΠΩ͂ΘΥ {πΠ6 Ἰοδα οἵ ἽΠοΤαΙηθ 05. Δη4 Αὐἱδίοοναἴοβ, βαοοθοᾶρα ἰὴ 

31: Οπ {πὸ οΥἹ] οὐ ῬαΥΓΥ αββοοϊατοπβ (τ ῬΟΙΟΡΟΠποβίδη ὑγ8γ, οὶ Τπαὰς, 11], 
δηᾶ {πῸ στον οὗ Ρατγίν βρίγιτ ἀστὴρ 82. 



ΙΝΤΝΟΘΌΟΤΙΟΝ. χν 

ἀοροβίπρ' {π6 Εοὰπν Ἠππαᾶνθα ἀπα γοϑίουϊ πο θη υ Δ ΟΥ ἴῃ ἃ το ἔρα 

ἔοι." 

11. Τηδ ονουίῆτον οἵ {πὸ ΕῸὰΡ ΗἨπυπαγθα Πα θθθη Παβίθηθα ὈῪ 

ΔΠΟΐΠΘΙ οϑπ86 : {Π6 ΔΡΡΙΌΔΟΝ οὗ ἃ Ῥοὶορομπθβίαδη θοῦ ἀπάον Ασο- 

Βα αν 1485, ΔΠ 6] Πἷδ5 νἱοίουυ οὐ 4η ΑἰΠθηΐδη βαυθανοι ἀπο ΤῊγΥ- 

ΤΠΟΟΠ 65, Πα Ἰοθα ἴο ὉΠ6 τονοὶῦ οὗ 411] ᾿πθοθα, [Π6 συαπανν οὗ 

ΑΤΠΘη5. θνθὴ 070 ὑπδη τὰ Αἰίϊοι, 1561. ὙΠῸ ΑΥΠΘΗΪ Δ η5. ΤῸ 16 

Ῥϑηϊο- βίο. ΠΟ οΟἸδΥ Ἰὰν αὖ {Π|0 ΠΊΘΤΟΥ οὗ Ποὺ ἴοθβ. Βαΐύ ἀρδίηῃ, 

8.5. Δίου {πΠ6 αἰβαβύθι ᾽). 5ΊΟΙν ἀπα Ἰαΐθι αὔίον {πῸ τονοὶῦ οἱ ΟΠ ο5, 

ΑΥΠΘη5 νγγὰβ βανρα ὈΥ {Π6 Βιρίπθηθ55 οἵ οι Δανθυβαγῖθβ. ἢ Μοδη- 

8116 {πΠ6 βϑοαῦ οἵ σῶν πα Ὀθθὴ ὑγαηβίρυγοα ἴο {πὸ ΠοΙΙοβρομῃί. 

Τιϑιηρβδοῦβ δηα Αγαι5 Πδα Δἰνθδαν, ΘΔ }]161 ἴῃ {Π6 γϑϑν (411). ΒΘ θη 

ΟΠ ΟΥ̓́ΘΙ ὈΥ͂ πὸ ραγύδη ΤΙ υ 85. [Τδιηρβαθιβ (ο΄. 1. 2. 15) 

84 ᾿πᾶάθρα Ὀθθὴ τϑραϊηθα Ὀγ π6 ΑὐΠποηΐαη τοι Ομ 65, θαΐ 

ΑΡναι5 που]Ἱᾶ πού γἱθ] 4." δοβίοβ (566 1. τ. 7, 11) ποὺ Ὀθοδιηθ {Π6 

Ῥᾶ88 οἵ οροϑγαίίομβ ἴον: {πΠ6 Αἰποηΐϊθηβ. ΤΠ “ΓΠνδοίδη (ΠΘυΒΟΠΘ56 

450 Π8ῇ] Ῥθθη ονϑιη ὈΥ ἃ Ῥβὶορομηθβίδηῃ ἴονοθ. Ὁ ὙΥ̓ θανὶθα αὐ 

Ἰϑηοῦ ὈΥ {π6 ρῬιοον δι παίοη οἵ ᾿ΓΊΒΒΕΡΠΘΥΠΟ5. ὙΠῸ Πα Ργομϊδθα 

ἃ. Το ογοοιηθηῦ οἵ ῬΠοθηϊοΐϑη 5105, Δ η6 Ἰηα]ρηδηῦ αὖ ἃ Το ποίϊοη 

οὗὁἨ {πὶ} βιδ: 165, {π6. ραγίδηβ, γπὸ “αν ηρ Π6 Βαμητηθι μ86 ἰἈ]η 

οἵ Μηδέν ποί ἀδυῖηρ" ἴο ΥἸ5]ς ἃ ἀθοϊβῖνο θα 16 τι {πΠ6 ΑἸΠΘπίδηΒ, 

ΤΘΒΟΪνΘα (0 {γϑηβίου. {ποῖν ἤθοῦ ἰοὸ ῬΠΑΡ ΠΡ Ζαβ ἴῃ ὑπ ΗΘ] Θϑρομΐ 

(7. ἴ. 1. 6). ΤΕ ΠΟΥ ΠΟΥ πον βοῦ 581] πη οι {Π6]1 Δα ΠἾγ8], ΜΊη- 

ἄδγι5, ΔΠ6 τη {Π6]1 Το πάθΖνοιβ αὖ ΑΡγαι5. ὙΠΟ ΑὐΠθπΐδη ἢθδρί, 

ἀπαᾶοι ΠΡ 5.115 Δ Πα] ΤΉ ΓΑΒΥ θΌ]15, ΓΟ]] ον ἔλΟ ϑη05 Δ Πα] ΟΔΤη6 

ἴο ΔΠΟΠΟΥ αὖ Ε]δθιβ. ΕἾνθ ἄδυβ Ἰαΐθυ {π6 Ῥαί]6 οἵ Οὐυπηοββθιηᾶ 

ἴοοῖϊς ῥἴαοθ, πα {Ποῖν οοιηρ]οίθ νἱοΐουυ 6 - βία 5 Π 6 1Π6. ΓἈ]]6ὴ 

Ῥγθδῦρο οὐ [ῃ6 ΑἰΠμοηΐδηβ αὖ 5868. ΓΠ5. ΒΒ οΚο οὗ Τουζιηθ. νγὰβ 

ΤΌΠΟ Ὁ {πΠ6 γϑοονθῦυ οἵ Οὐζίοιιβ ἴῃ {πὸ ῬΙΌΡΟΙ 5, αὔθ ἃ 

ΒΘΟΟΠα νἱοίουϊουβ Ὀδί16. 

25 ΤΉο. νἱ]. 97. ΟΥ̓, ΑΟἸΠΡοτί, δεῖ- οαυϊριηοπί, ἃπά ῬᾷΥ͂ ἴῸΓ Ρο "16 8] 
ἔγασα τιῦ ἵππόυοπ (ἰοβοῖ. Αἰλοηβ, 529; οὐῆήοθβ. νγὰ8 ΔΡΟ]ΒΠ64 ; {π6 πᾶῖηθ οὗ 

ΥΥ. νΊβοποσ, Αἰ Ἰοίπο ϑολείζοη, ἰ. 251 ΤΠ. τη6 ΕἾνο ὙΠοιβαπα νγἃ8 τοί ηθα, 

Ῥο] τ 1604] τὶρηΐβ σου Πἰπηϊτθα το {Π 056 25 ΤΏΟ. ν1]. 96. 
ὙΠῸ ὙΥΟΓΘ 4016 [0 {π|ΓΠ15}} ἔγοτη {ΠοῚΡ 24 Το. γ11]. 62. 

ΟΥ̓́Ώ ΤΟΒΟΊΓΟΘΒ ἃ ΟΟΙΏΡΙ]οΐθ ΤῊ ΠΑ ΓῪ 25 ΤΠ 0, Ὑ111; 99, 



χυὶ ΙΝΤΉΟΌΠΟΤΙΟΝ. 

123. ὅο ἤἴαν, νυἷἱζ., ἴο ϑορίθιῃημθον, 411, Ὑπυογάϊαθβ Ὀγουρηῦ 8 

τα] 055. Πἰδίουυ οὐ {πὸ Ῥοϊοροπποβίδη γαῦ; ἴῃ {Ππ6 τηϊαβὺ οὗ ἃ 

παγγαϊνο οὗ ἃ ἸοῦγηοΥ οἵ ΤΊΒΒΆΡ ΠΟΥ Ο5 ἰοὸ ὑπ ΗΘ] οβροιΐ, ῃ6 ὈΥΘΑ ΚΒ 

ΟΥ̓ ἈΡΓᾺΡΟν (566 οἡ ἰ. 1. 9). Τυδαϊιοη Πὰ5. πηθο] [0 580 ἀρθοὺΐ 

{πὸ οἰγουπηβίδηοοβ οὐ πἷδβ ἄθαῖ!. 5.0. ΤΟ} ΒΘΘΠῚΒ. ΡΙΌΡΘΌΙ]6, {Πα ἃ 

βυδάοη ἄθαίῃ ονουΐοοῖκ Βΐπὶ ἡ 116 οηραροα ἴῃ ἃ ΤΟΥΙΒίοη οἵ ΗΪδΒ 

γοκ. Νὸὼὸ οἴμοι Πἰβίουίαη Οὐ 1}15 {{π|6 ἈΡΡΘΔΙΒ5. ἴο αν Θββανθα ἴο 

τουτί {πὸ Πἰϊδίουν οὐ {πὸ ρουϊοα οὐ συ μῖοῖ μ6 ὑθαΐθ. Ναίαχα}]ν 

Οἴποῦβ ἴοοῖς ἀρ ἴπο τόκοι {πτοαα οἵ ατθοίδη Ὠἰβίουυ. ΟΥ̓ΆΓΡΡΕΒ, 

« ἰδίονί πη οὐ πη κηονη απΐρο, 15. Βαϊ ἴὸ πᾶνο οομεϊππθα {Π6 τοῦ Κ 

οἵ ΤΒιοναϊ 65; “ΤΠ ΘΟΡΟΙΉΡι5, 4180. ἴῃ πὸ ΓΟὰΡ Ὁ} σΘηζαγῪ Β.6.» 

Ῥοσαη εἶ ἰβίουν οὐ ὐθθοθ αὐ {πὸ ροϊηῦ ππθτὸ ΤΠ πον αἸ 65. ΒΙΌΪΚΘ 

οἵ; δηα πϑϑ]ν αὖ {πΠ6 βάθη ρΡοϊπῦ (ο΄ ὃ 13) {μ6 “Ποϊϊοηίςα οὗ 

ΧΘΒΟΡΠοη ΡΟ η5. ἢ 

19. Τὴ Βοϊδύϊοη οὗ {π6 ᾿ ϑ]6πίσα ἴο ΤΟΥ 1468. --- ΤΟ ΠοΙ]οη- 

ἴσα, ἴῃ ἴπ6 ΤΟΥ ἴῃ τ ΠΪΟ ἢ τ ΠᾺ5. οΟΙηθ ἄονγῃ ἴο 5, ΘΙ ΡΆΘΘΒ. {Π6 

Ροτϊοα ἔγοιη ορίθιθοι, 411, ἴο {πὸ ὈαύΈ|6 οὐ Μαηζίποα ἴπ 802, ΤῊΘ 

ἀπῖΠον πον ΠΟΤῸ βίαΐθθ Πἰβ υἷδη ἀηα Ρυ ΡοΟβο, πα ἴο ἀθάποορ {Π|6Πὶ 

Ὁ σονίαϊηΐν ΤῸ. {Π6 γον ᾿56 1} 15 Πρ ΟΒ5 1016. Π6 αποβίϊοῃ 

ον Ν ΟΠΟΡΠΟΙ 5 Οὐκ ἰδ τοὶ αὐρα (ο {πα οὐ “ον ἀἸ 65. τΥ 85 ταϊβοα 

ονθη ὈΥ δῃοϊθηῦ οὐἰ105. 6. ἀββαμπηθ ίϊοπβ πᾶν θΘθη τηδᾶθ ἐπΠδΐ 

ΝΡΠΟΡΠοη. πα {Ππ6 ἱπίοητίοη οὐ σοηςητΐηρ {Ππ6 πη Π ΒΘ] ἰδίου 

οἵ Το νά 65 ; {πα ᾿6. ρα] 504 Πἷ5. νου κ τα {πὸ Ἰαδῦ θοοΚ οὗ 

ΨΙον αἰ ἄο5,, τ ΠΟ. γᾶ5. ἀΠΡῈ] ἸΒΠ0α αὖ ὑπ. ἀπ ῃΠον 5 ἀθαί ; ἀπ, 

᾿πορα, {παᾶῦ πὸ οοιηροβοῦ {π6 ἰβίουν οὐ {πὸ ΠπᾺ] γα ΟΥἨ {Π6 

ῬΟΙΟΡΟΠ ΘΒ ἢ ὙΥΆῚ ἔΤῸΠ) τηϑίονα}5. ἸοἵὉ Ὀγ ΨΠπποναϊθ5. ΤΠ ΘΒ6 

νἶθβ ΤΌΒί ΟἹ ΠΟ ΤΟ] ΆΡ]6 ονϊάθηοο οὐ δηοϊθηῦ ἩΥΥ 6 15, ΠΟΙ Δ1Ὸ {ΠΥ 

Ἰπβύ πο ᾿ν {πὸ ἔδβοῦ {παὸῷ ΧΟΠορ οι. θοραη πον Τ ον 68 16 

οἵ. Ναίαγα!ν Πὸ αἸα ποῦ τοϊαΐο ἀραΐη ταῦ “πο γα 65. συ ἢ 

ἱπΟΟΙ ΤΆ]. 51. δα αἰνοδαν ἀοβουθοα. Ὁ Νοὺ αἰ 6 οομῆπο 

Βἰ 50} ὁ {πὸ ρΡίδῃ οἵ ΤΙ ογαϊο5,; πο. ποῦ ΟὨΪΥ͂ οοιῃηρ]οίοα {ΠῸ 

35 ΤὉΙΟΟΤΊΙΒ ΧΙ, 42, Ξενοφῶν δὲ καὶ ἕξεις διελθὼν ἐπ᾽ ἔτη ἑπτακαίδεκα κατα- 
Θεόπομπος ἀφ᾽ ὧν ἀπέλιπε Θουκυδίδης λήγει τὴν ἱστορίαν εἰς τὴν περὶ Κνίδον 
τὴν ἀρχὴν πεποίηνται" καὶ Ἐενοφῶν μὲν ναυμαχίαν ἐν βίβλοις δώδεκα. 
περιέλαβε χρόνον ἐτῶν τετταράκοντα καὶ 31 ΤΟΥ αἰ 5 ἢ 50} ΤΟΟΚ Β᾽ ΠΑ 1 

ὀκτώ, Θεόπομπος δὲ τὰς Ἑλληνικὰς πρά- δοοσοιυῃηΐ οἵὗὨ 8 ΡΓΘάΘΟΘΒΒΟΙΒ; οἤ 1. 97. 



ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΊΙΟΝ. χΥυὶὶ 

Ηἰβίουυ οὐ {πΠ6 Ῥϑὶοροππηθβίβη γα, θαΓ 4150 παυταίθα {Π6 ουθηΐβ οὗ 
{Π6 βυρβθαπθηῦ ἔουν γθαῦβ. ΤΠ6 {Πθοὺν Πα θθθη Πο]α {παῦ Χρηο- 

ῬΠομ, ἴῃ ΟΥ̓ΘΓ ἴο Τουπα οὔὖ {πὸ Πἰδβύουυ οὗ {Π6 νγᾶιν, οοιηροβϑᾶ δπᾷ 

ῬΟΒΒΙΡΙν ῬαθΠΒηθα ΒΟΟΚΒ 1. ἃπα ἰϊ. ἃ5. ἃ οοιηρ!οίρα ποῦκ,"" ἀπ 

Ἰαΐθυ ομϑηρθα Πἰβ. ΟΥ̓ΤΡΊ Δ] Ρ]δη πα δααρα {Π6 βα ρβθαπθηῦ Πδιγὰ- 

{ἰϊνθ. ῬὍΤΠ6 οἰοβίηρ' γουβ. οὔ ΒοΟΟΚ ἰἰϊ. ἱπαϊοαΐθ ἃ οουίαΐη αἰν βίοη 

οὗ 1πΠ6 σοῦῖκ. Ῥαΐ {π|8, δοοογαϊηρ 0 {π6 Ἰἰπτηϊύ τυ οἢ ΤΠ ον αἴ 165 

δαορίοα, τϑϑοθθα θΘγομ {πὸ οἷοβα οὐ {π6 Ῥϑ]ορομηθβίϑ τγ8 1, 

ὙΒΙΟἢ 15. Ὀγοιρῦ το ἃ ΘΟΠΟΙΠΒΊΟΠ ὙΥΪῸ 11. 2. Βοβίθ5, ΧΘ πόροι 

σοι] ΒΌΓΟΙΥ πᾶν ἱπαϊοαῦθα {Π|5 οπαηρο οὗἩ μ᾽δῃ, μουγουθι Ὀγϊθῆν, 

ἰηβίθαα οὔ ᾿ϑθανίηρ [Π6 συ Π0]6 οὐκ τυ 6π6 ἀΡυιρῦ Ῥοοϊηπϊηρ' μετὰ 

δὲ ταῦτα. Α οογΐείη βθαπθπο οὗ [Π6 πϑυγαίϊνο τυ τ ὑπαῦ οἵ ΠΟΥ - 

αἸ465 ἀπ {π6 ἀρυτιρῦ Ροοτμηϊηρ πὶ ποὰὺ ἔουτηΔ] ρυθίαοθ οὐ ἰηίτο- 

αἀποίίοη, οαμποί θ6 ἰαίζθη ἰο ριον ὑπαῦ Χοπορποη ἰπύθη θα ἴο 

ΡαΒΠ 5} ὙΠποναΙ685᾽ Πἰβίουυ πη ἷἰβ οσῃ ἰορϑίμο ἃ5. ἃ ὙΠ016 ; 

ἈΒΙ46. ἔτοπὶ {Π6 ἔδοῦ ὑπαῦ {Π6 αἰ δυθποθ ἴῃ βύυ]θ ποι] αὖ οποθ θ6 

566η, [Π6 παργαΐνο οὔ ΧΘηΟρ ΠΟ 15 ποΐ ἃ αἰνθοῦ οοπϊππαίίοη οἵ 

ΤΠπαυογαϊᾶθβ. ὙΠῸ πογαβ ἐναυμάχησαν αὖθις ἱπαϊοαΐα ἃ πᾶν ἃ} ὈΑ.016 

7αϑύ ἐουροηῦ ; ΤΠπογ 65. Ὀγθακβ ΟΥ̓ ποῦ τι σο ἢ δη δνοηΐ, Ὀαΐ 

ἢ 8ῃ ἸπΠοοΙηρΙοΐθ παιγαΐϊνο οὐἠ “ΓΙΒΒΆΡ ΠΟΘΙ ΠΘΒ᾽ ἸΟΌΓΠΘΥ ἴο {Π6 

Ἠδ]]οβροηί. Μονγθουθυ, ἢ οὔμου απο" 16 ἴο θ6 Ὀο]θνθα, βοιὴθ 

πού τπηϊηρουίαηΐ ονθηΐβ ᾿ἰ6 Ὀθύνγθθη {Ππ6 ἔνγο [ἰδίου 65, ὙΥ ΠΙΟἢ. ΔΓ 

πΘΘαρα ἴο τη8Κ6 ΧΘΠΟΡΠΟΙ᾿ 5 πανγαύϊνο ᾿πξθ6 9 10]6 (566. οἡ Ἷ. τ. 1). 

ΤῊη6 ρδοθ οὗ [πΠ6 Ῥαύι!θ τηθητοπθα ἴῃ 1. 1. 1 15 ποί βίαϊθα. 11 1ἴ{ 

γγαβ {πΠ6 ΗοΙ]οβροπί, Ὁ 15. ποῦ ϑαβύ ἴο 566 ΠΟῪ ΓΙ ΠΟΟ ΔΓ 65 οου]α 

6 {μόῖϑ στ ἃ ἤδθοῦ αἴΐον. μανίηρ Ἰπδῦ Ἰοβῦ ἃ Ὀδί|6 ἀηᾶ ἃ ἤθδϑὺ ἴο 

Αρδβϑπαν 85 ΟἿ᾽ Επθοθα, ἤθη 0π6 ΑΥΠΘηΐ η5 αὖ ποιηθ δα ΠΟΙ [ΠΥ 

ΒΏΪΡΒ. ΠΟΙ 58 1105. ΝῸ 655 ΒῈ ΡΥ δίηρ σοῦ θ6 [Π6 ρυύθβθποθ οὗ 

Αρδβαμαγαβ5 πὶ ἃ ἤδού ἴῃ {πΠ6 Ηρ] οθροηῦ. ΤΠ6 πϑιγαίνο οὗ 

ῬΠαογαϊάθ5. Ἰοῦς μἷπὶ αὖ Επθορα; ἀπα ΔΙΠΟῸρἢ αὔίοθι {Π6 ὈΕ]6 

οὗ Ογποββθιηβ, Μίιηάδνιβ πα βϑηῦ ἴον {Ππ6 βῃϊρ5. αὖ Επθοθα, {Πῖ5 

ἤδού μβαᾷ Ὅθθῃ ἰοία!!ν Ἰοβύ ἴῃ ἃ βίου πὶ οἵ Μοιηῦ Αὐμοβ (866. οἡ 

ΠΤ) 

28 ΤῊΘ φγϑβθηῦ αἰνιβίοη ᾿ηΐο ὈΟΟΚΒ 39 Ασοογαϊηρ ἰο Το. γ. 26, {Π6 
γγ88 ηοῦ ΟΥΡΊΠΔ] ; {π6 Δ ηοϊθηΐβ τθοορ-ὀ ψΨὙΆ4Γ7 ἰαβἰθα ὑνγθηΐυ- βου ἢ ὙΘΆΓΒ; ὙΠ 1}6 
ΠἰΖρα οὔμου αἸ ν᾽βίομβ; οὐ Α. Βοηβίοσ, [Ὁ θορϑδὴ ἴῃ Μᾶγ, 491; οὔ, τά. 11. 2. 
«]αληδίολον δὶν Ῥλῖϊ, 1870, Ρ, 627. 



χΥ ΙΝΤΕΘΌΌΟΤΙΟΝ. 

Πητηϑαϊαΐο οοπποοίίοη, {πογοΐοτο, ἢ ᾿ΓΠαογαϊθ5. οδημοῦ 6 

Ργονθα ἴον {πὸ ΤΠ οϊϊονῖοα. ἴῃ ᾿ΐ5. ρυθβθηῦ ἤουτη. 6. Ἀββατη θυ! Οἢ. 18 

ΡοΟΒδίθ]ο, {πα Χο πορίοῦ. σαν ἃ ΘΘΠΟΙΑΙ ἰηίγοαιούίϊοα. ἴῃ Υ]0} 

"6 βυυιαυζοα θοὴν {6 ονθηΐβ ΠΟ πα ΔΙΡΟΔαν ὈΘθὴ γοϊαίθα 

Ὀν Τππογαϊᾶοβ ᾿ ἴπ6 ργοβθηῦ ἰμ {18} υγογ 5. τϊσηῦ οομηθοῖ ὙΠῸ Β60}} 

ἀἢ ἰηἰτοσποίίοι. ἡ 

ΤῊ θοσϊπηΐησ οὐἨ {πὸ ΠρΙϊοηῖοα 5. ΡΓΟΡΆΌΙΥ Θοτη6 ον ἴο 118 

ἴῃ ἃ πα ΠΑἴοα [ΟΥ̓ --τ ἃ νἰθν ὙὙΠΙΟΠ γοϑίβ ὁ {πὸ ππαϊποϑυϊομθα 

δος οὐ οἵηϊββίοηβ ἀπ οομθηβαίοηΒ ἴῃ ἴΠ6 ἤνβῦ ἥν ομδρύρθυβ, 

ἀπ οἱ ἴπ ὕαοῦ {πἸαῦ 411} οἷν τη βου] ρίβ. τηβῦ θ6 ἀθυῖνθα ἔτομ ἃ 

Βπρ]ο τη πβοῦὶρῦ ἈἸυθααν τη Πα θεὶ οὐ οουρῦ. Βυῦ [ἢ τΠ6 Ῥορίη- 

πἷπρ 8 τη αἴθ, Ὁ ἴ8. ἱπηρ ββῖθ ] 6. το 161} ΠΟΥ τη Ὲ10}} 8 Ἰοϑύ οἱ 

μοί μ νυ {πὸ Ποἰοηῖοα ον θὴ Θχίθυ ΠἉ} Ὁ τγ88 ἃ οοΟμ πα ύοη οἵὗἨ ΤΠὰυ- 

ον 68᾽ Πἰβίουνυ. 

14. Το ὕπὶΐγ οὗ {π6 Μο]θηίοσα. --- ΓΘ. οοποϊπαϊηρ πορ8. οὗ 

Βοοκ ἰϊ. πη }]ν ἃ αἰνίβίοη οὐ {πὸ σγονῖ (866 ἄΡονο, ὃ 15) ; ΝΧΘΒΟΡΙΙΟη 

{π6γ6 βίαίοβ {πα παρ το {πΠ6 πποιηθηῦ οὐ νυυϊτηρ {Π6 ΑΥΠΘηΐληβ. μδα 

σοοπε δα ἀπά οι {πὸ οοηδ τα οη. ἀορίθα αὐΐοιν {Π6 Θχ ρυ]βίοη οὗ {Π6 

ΨΗγίν Τυυδηΐβ. ΒΌΟΝ ἃ βίαϊοιηθηῦ Πθ που] ΠΑΡΪΥ ἤᾶν Ἰηδα 6 

Ιοπρ αὐζουννασα, πο ἢ6 ΘΟΙηροΟΒοα {πὸ βυρβθαπθηῦ ὈΟΟΚΒ, ἴῃ ΥἹΘΥ͂ 

οὐ {πὸ ποῦ παϊπηρουίαηῦ οαησοβ {παῦ Πα τηΘΆΉ γ}}}}6. ὈΘΥΆΠΠ 6 {6 

ΑἸΠμθηΐαηβ Πα {πὶ οοπδυϊ ἰοη. Βα ποῦς ἃ ἀθηΐα] οὐ {Π6 

ΘΗΒΘ ΗΓ] ππϊν ΟΥ̓ {10 τγοῦῖς, ἰδ τὰν 6. ἀββαμηθα {παΐ {Π6 οἰοβίης 

νυ οτ58 οὐ ΒΟΟΚ ἴϊ. νγθυθ τυ υθι ΘΆΤ Ποὺ, αὖ αὶ {π|6  Πθὴ {πὸ ν που] 

5{Π] πᾶν ἐπ ῖν [Ὁ] αἰ σα ἤοαποο. ὙΠῸ Γἀοῦ {Πα {Π6 ΘΠ ΌΠοΙορν οὗ 

{Π6 Θαυ ον ῬΟΟΚΒ 8 την ΧΡ] οἶδ ἀηα τόσ] αν Πα {παῦ ΟΥ̓ {Π|6 Ἰαΐον 

ἄοοθβ ποῦ ποορββιίαίθ ἃ αἰνι βίου. ἰμτο βοραγαΐθ οῦκθ. [ἢ ΒΟΟΚΒ 

ϊ. ἀηα ἴἰνς (6 πιδίῃ {Ππθπι6 ῖ8 {π6 ῬΘΙΟροπηθβίϑη γα], Πα] οὐθηΐβ 

16 παΐαγα}Πγ Κορί ἴῃ οοηηθούϊοη τ 1{Π} 115. ῬΓΟΘ ΒΒ. ὈΥ͂ {Π|| ΘΗΠΠΠΘΙἃ- 

το ΟΥ̓ {πὸ βΒοραγαῦθ γοαγΒ ἢ ἴῃ ἴΠ6 ον θηΐβ οὐ {Π6 ΒΕ ΒΘ] θη ΠΔΥΤῈ- 

{ἶνο, πὸ δἰποῖο σαϊαϊπο {πνοαὶ οχίδίβ : {πΠ6 ἱπαϊν 8} βίαίθβ οὗ 

Οτθθοθ οαυτν ἡ Ποῦ Θοτμιποὴ ὈΔη ἃ ἀοβα] ον οοπίοδ ἀραϊηβί 

[π6 ΒΌΡΙΘΙΉΔΟΥ οἵ ϑρατία. ΟἸΠ6Ι οἸαἰπηθα αἰ νουβ 168. οὐἨ βίν]6. ἈΓΘ 

ἴῃ ρατί πϊτπους αἀοαθαίο θαβ15 ἴῃ Γαοῦ, ἴῃ Ρανὲ ΘΒ. Θχρ᾽αἰηθα οὴ 

80 Ῥρίογ, (ὐπιηιϊεπί. οὐίί. ἀ(Ἂ Χοη. Ἡεὶ!. ν. 14 {.; Οαπῖρο, «7]αλγνίϊολιον Πὶσ ῬΑ. 

1872, ν. ΤΟΊ {1 



ΙΝΤΗΟΘΠἊΠΟΤΊΙΟΝ. ΧΙΧ 

1Π6 {ΠΘΟΥῪ οὗὁἩ {πΠ6 οσυδα πα] οοτηροβιί(ίοη οὗ {π6 στοῦκ. Μοῖο Παζαια- 
ΟἿΒ 816 {Π6 αὐδθιηρίβ ἴο ΡΟΥΘ ἃ γα 1608] αἰ ουθποο ἴῃ ἀθβϑίσῃ ἴῃ {Π6 

ἔν ἈΒΒΕΠΠΘα ΡαγΒ ; 1η {Π6 ΘΑ] Ρ ραν, {Π6 ρα Ρροβα οὗ {Π6 δαΐῃοῦν 

15. ΟἸθαυν ΘΠΟι ΘΙ, ἴο παν Γαΐθ {πὸ Ἰαδῦ ΡΠ 565. οὐ [Π6 Ῥοορομπηθβίδῃ 

ΔΤ; {πΠ6 αοβδίσῃ οὐ {Π6 Ἰαϊίθυ. ραγῦ 88. ῬΘΘἢ ΨΔΙΟΙΒΙΥ ἀβϑατηθα 

ἴο "6 οἰ ἃ μἰβίουυ οὐ ρανίαᾳ οὐ ἃ ρϑηθρυτίο οὴ ΑΡΘΒΙ]αι15. ΟΥ 

ἰδίου θα] 1Ππβύ ας οηβ. οὐ ΧΘΠΟΡΠΟΠ᾽ 5. ΡΒΠ]ΟΒΟΡ ΠΟ] οὐ βίγαίορίο 

ΡΥΪΠΟΙΡ]65. ; {Π6 Ῥοββι ὈΠΠῸν οὗ Β 0 ἢ πὶ ο]ν αἰνουσθηΐ νίθνβ ἰ8 Π6 

Ὀοβύ τοίαΐαςίου οὐ {πο ῖν οἰ αἴτηβ ἴο δοοθρίαπμοθ. ΟἾΠοὺ τηΐμον εἰν β5- 

ἰοη5 οὔ τὉπ6 Ποίϊοηίοα αν θΘ θη ροϊηΐθα ουὖ ἀπ Θβία 5 η64.5} 

ΤΠ6 “οϊογῖδα, 6. 15 πού ἴο θ6 ὑϑραυ θα 85 βίβησίηρ ἴῃ Ο]056 

Ὁ η6] πηπηθαϊαΐθ οοηπθοίίοη πὶ ΤΊ πον αἸ465᾽ Πἰβύουυ, ΠΟΥ 8.8. Θοτη- 

Ροβθᾶ οὐ ρϑῦὶβ συϊ θη τὶ αἰ θυ ἀθβίσηβ. ὙΠῸ [Ὀ]Π]οσίησ 

ἈΒΒΕΠΗΡΌΟΙΗΒ. 566 1ὴ ὑγαγ θα] Ὀγν {Π6 ἰχοῖβ : ΧΘΠΌΡΒΟη, ἰπίογθβίθα 

ἴῃ {π6 ΡΌΡΠ1Ο ονθηΐβ οὐ ἢϊβ. {Πππθ6. ἴῃ βοιηθ οὗ ψῃῖο Π6 ἴο0Κ ρα, 

ποΐθα] ΓΠθτ ον ἸΠΟ] 6 ῬΘΙΠΡ5. ἴῸΓ Πἰβ. οὐσῃ {Ππ8ῃ [ῸΓ {Π6 μι] 1ο 

ΘΥΘ ; ἴῃ {πΠ|5 σοῦ κΚ τὸ ἤᾶνθ Δί Π6. ἃ ἰπν Ά] 8 016. οΟΙ]Θούΐοη οὗ 

τηδ 6} 1815. ον Πἰβίουν [πὰ Δ Δοίτ8} Ὠἰβίουν, ---- ἃ ΘΟ]]δοίίοη να γίησ 

ἴῃ ᾿ηαϊνι πα] ρᾶῦῖβ δοοουαϊηρ ἴο {Π6 ρϑύβομα] ἰηΐθγοδῦ οὐ {88 

Δα ΠΟ. ΔΠ6] 85. ΒΟῸΤΟΘΒ. ΟὗἁἨ Ἰπῇογτηδίίοη ; {Π6 σοῦ κΚ τὰ ΡαὈ]5Πη6α 

τέο ἢἷθ. ἀθαῖῃ ἀηα σὶξποῦΐ 115. ΠηΙΒῃΐηρ ἴοθο. ΤΠΪ8 ΤΠΘΟΥΥ 

Θχρ δίηβ 86 ΡῬΘΟ.] αν 165. ἴῃ. Χ ΘΠΟΡΙ ΟΠ 5. Θχροβίθοη οἵ ἔβοΐβ, [Π6 

το ἀδληοῖθβ Πα ΟἹ ββίοη5. ἐπ 6. Ιου παςοη Ὀθύνθθη ραἰϊηβίακίηρ 

αἀοίδ!! ἀπ δύο τηθηΐοη οὗ βἰηο]θ [δοΐβ. Δηα {Π6 πού ἰηΐγθαπθηῦ 

ΘΠ 8 Π15016 Θη την ο οὗ δνθηΐβ (Παῦ ἤᾶνθ πὸ ἰθδαϊηρ ᾿ᾳ68 ΟΥ̓ Ιορὶ- 

08] ΒΘαΠΘη06 ; {Π|5 ν ἸΘῪ 15. Βα ΠΠοἰθηῦ το Θχρ δίῃ ἴῃ ρατύ {Π6 ρβου]αν- 

ἰ165 οὐ ϑίγ!θ, {π6 οσοοδβίομΆ}] ΘΔ ΘΙ ΘΒ ηθθ5. Οὐ Θχρυθββίοη ὅ δηα 

Δ ΔΟΟἸαῦΠδ, Δ η4 ἀοοοιηΐβ ΡΟ Δ 05 ἴοι {Π6 δαῦῃου 5 ΓΆ1]Ππτὸ ἴο βίαίθ 

5. θη ἀπ {Π6 βουτοθβ οὗ ἢΪ5. Ἰη ουιηδίίοη. ΏθθΘ. ΡΘΟΙ ΠΥ 165 

οὗ {πΠ6 Ποίϊοηϊοα. ἀο πού υγαυυδηῦ ὉΠ6 ΠΘΟΡῪ γ᾽ρο ΓΟ 5]ν αἰβοιββοα 

ἴῃ τϑοθηΐ γϑϑῦβ. {πα ἴῃ 15 ργθβθηῦ ἔου} ἰᾧ 15. ἃ Π16 16 δρίζοιηθ οὗ {Π6 

ΟΥΘΊ μα]. ὍΤηδ Ομ] βαρρουῦ οἵ {Π18 ΤΠΘΟΥῪ 15 {Π6 ἀϑϑατμηρίίοη {δύ 

ΡΙαΐαγο Δηα ΤΙ οαοΥ 5 ἴῃ οοϊηροβίηρ {πο ῖν Πἰβίουιοα] σοῦ κβ Πδα ἃ 

ΤΟΥ͂Θ ΟΟΙΗΡΙοΐθ ΟΟΡΥ οἵ {πΠ6 Πεοϊϊδηΐοα ---- αὺὶ ἈΒΒαση ύοη. π ΒΊ 0 ἢ ΤΠ 6 

δ. ἸΟἾ  νε.2. ϊ.. 6. 80, δέκα ἀρχόντων 11. 4. 19; Τ6Ρ6- 
ὅ2 βὶ,. ἸΔοῖκ. Οὗ σοππροίϊοπ, οὶ οἱ {}10η8, οΓ 11. 1. 9 Ὧπὰ 19,1δ; 3. 2 8 

Λακεδαιμονίων πρέσβεις ἱ. 4. 2, Λυσίας 11: ΤΪΠΟΥΙ ΟΥ̓ΘΥΒΙρΡ 8, 5.66 ΟΠ 1. 6. 10, 



ΧΧ ΙΝΤΗΉΘΘΌΟΤΊΟΝ. 

ΘΆΤΟΙῸΙ ἱπγοβεσαίοη οὐ {Ππ6 Ραββα Β. ἴῃ απθβίίοη, Οὐ {Π6. ΤΏΆΠΠΘΥ 

ἴῃ τυ ποῖ {656 Δα ΠΟΥ 5. ΘΟ ροΟΒοα, ἀηα οὗ {ποῖ ΒΟυΓΟΘ8 οὐὗἨ ἰῃῇουᾶ- 

τοι, ΠᾺ5 ΓΑ ]Π]6α ἴο ΘΟὨΠ ΤΠ. 

15. Τὴθ ΤΊπιθ οἵ ΟομρΡοβ᾿ 101. --- ΤΠ δῦ {Π6 οοιπηροβί(οη οὗ {{|Ὸ 
Τοϊϊονῖσα νγεθ σΥᾺ} ἰβ τοῦθ οουίαϊα {πὰ {Π|6 ἀοἰθτιη α ο οὗἉ 

(πὸ ῥυθοῖβο {{π|6ὸ5 οὐ υυϊτηο. Μρηίίοη ἰβ πηϑαθ ἴῃ νἱ. 4. 87 οὔ {1Π6 

ἀδαῖῃ οὐἨ ΑἸοχαηᾶον οἵ Ποῦ Θ. ἢ ονθηῦ Υ Π] ἢ Θοοανγθα ἴῃ 888 οὐ 

857. ΧρΒορΠοι τηιβύ {που ουο πᾶν τυ 6 ΟΥ γον θα {Π6 Ἰαΐίοι 

Ραγέ οὐ 5. πἰβίουν θούσθθ {Π|8. ὑπὴ6 δηα 18 οὐνη αἰαῖ} πυ Β 10} 

ΟΟοα Το ΡΙΌΡΑΡΙν ἀροῦΐ 954. Μοιύθονοι, βίηοθ 6 βοὶθοίρα {Π6 

Ροϊηΐ ἴῸ 1 Βοσὶπηϊηρ [5 νυ ουνῖς τυ {Δ} τ θυθηθΘ. ἰὸ {ΠῸ οἰοβο οὗ Τ]ι- 

οὐ ἀθ8᾽ Πἰβίουν, τ 10} γὰ85. ποῦ ΡῈ] ΒΗΘ αὖ {πὸ {πὴ οὗ {Π6 

ἀπ ΠΟΥ 5. ἀθαίῃ, ἀπ βίποο {Π1|5. ἀθαῦ οαηηοῦ θ6. Ραῦ πιο ῬΘΙΌΤΟ 

400. ΧΘΗΟΡΠΟΙ ὁδὴ ΠΆΡαΪν παν θθση ᾿νἷ8 ἰδίου θοίουθ πῃ ἴοοκ 

Ραγί ἴῃ {πὸ χροαϊτίοη οἵ σγνιβ. οιὴ6 ΘΧΡΙΘΒΒΙΟΠΒ, 4150. ἴῃ ΒΟΟΚΒ 

'. ἀπ 11. ΠΡ]. {πα {Π6 Δα πον Πα ῬΘΥΒΟΠΆΠΥ νἰβιθα Αβία ΜΊΠΟΣ 

«ηα ΤΗΣαοο. ὅς ΑἸηϊα {πῸ ονθηςα] Βόθηθβ. οὐ πΠ6 ἤδμηοιβ Πρίγθαϊ 

οὐ {πὸ Τὴ ῬΠουβαηα, ἀη6, Ἰαΐου, ἴῃ {Π6 ΘΑΠ ρα 5. οὐ ΤΙ το, 

Ἰογου α8, ἀηἢ Κιησ Ασοβιδαβ, ῃΠ6. οΟυ]α ΒΟΔΓΟΟΙν πᾶν Τοιπᾶ 

ἰοίβσο ΤῸ ΠΠΡΟΥΑΡΥ δοῦν ν. ὍΠ6 ΤΠ] ὈΙΌΡΑΌ]6. {ἰπη6, {ΠΘ ἴουο, 

ἴο ὙΠ 10 ἴο Ἀ5ΒΊ ἢ. ΒΘΙΙΟΙΒ. ΜΟΥ προ {π6 Ποϊοηΐοα ἰ8 6 ρουϊοα 

[ὉΠ] ονῖησ {πὸ ὈΑΓ6 οὗ Οὐνοποία ἴῃ 594, 6 ΓῸΣ ΒΘΥΘΡΆΪ ΨΘΆΥΒ 

ΝΘ ΒΟΡΠ ΟΝ Ἰοα ἃ γοευγρα 10 αὖ 5011 π5 ἴῃ ἘΠ15. ὙΠῸ τϑιηδυὶς ἴῃ ἵν. 

4. 10 Ἢ ρους {Π|Ὸ το] το" Β οὐἉἨ {πὸ ρανίδηβ ἴο Ῥ.] 5. οου]α ΒΟΔΤΌΘΙΥ͂ 

αν Ῥθθη συ τρη θοΐονο 85. ὑπ] {πὸ τηθηζίοη οὐ {πὸ ὈαίΈ16 

οἵ (ὐτομποῖα 45. {Π6 τηοϑῦ πηρουίαην οὐὗἨἠ [εἶ8 {1π|6ὸ βιισσοβδίβ {Π6 

ἰπὕουθποο {πῶῦ ἈΧΟΠΟΡΠΟη πτοΐθ {π086 που Ροίουο {πὸ ὈΑΟ168 

οὐἨἁ Τιοποίτα πα] Μαηίπθα μδα Ὀθθη ΓΟιρ]. 

10. ΤῊ6 ΟἸΓΟΠΟΙΟΡῪ οἵ {π6 Ηδ]]6Πη10Ά. --- ΤΊ ΟΠ ΤΟ ΠοΪοσΎ οὗ {Π6 
ἤγβε ὕννο θΟΟΪΚ5. Οἴου 5 ἰΠΒΟ] 1 0]6 αἸ ΠΟ 165. Ηριο, βοιιθν μαῦ ΑΥΘΓ 

ὅ81..2, 7 τὸ ἕλος αἱ ἘΡΙΙΘΒα8; 11. 1. δου φυγάδων, ὙΪΟΝ ΒΘΘΠῚΒ ἴ0 ἱπῈΡῚῪ 
ὩΒ τὰ τειχύδρια ἴῃ {πὸ ΟἸΟΥβοηθθθ. {μπαῦ {π6 ΘΧ ]θ 85. δα τρίασπθα αὐ {πὸ 
Ξδϑ οἡ ἷν, 6. ὃ. {πὴὸ οἵ υυιτηρ. ΤΠ8 ονθηΐ, πον- 

Ὁ! ὅσον χρόνον εἶχον αὐτῶν τὴν πόλιν ΘΥΘΙ, οσουχτοα ἴῃ 888; οἷ ν. 2. 9. 

οὐδ᾽ ἐπεμνήσθησαν παντάπασι περὶ καθό- 



ΙΝΤΕΟΘΠΌῸΟΤΊΙΟΝ. δ᾽ αἵ 

[Π6 τηϑηηο 1 οὗ ΤΠπου 1465, [Π6 βοραυαΐθ γθ 878 οὐ {Π|6 Ὑγ8 8γ6 σίνϑῃ 

ἰηϑίθαα οὗ {Π6 οἷν!] ΟΥ̓ ἈΒΓΓΟΠΟΙΉΪΟΔΙ γ68}8. ΒΟΙΊΘΟ 65 θυ Θη Βατη- 

ΤΠΘΙ 8η4 τὶ ποι 816 ἰδ. προ 564 ; ας ΘΒΡΘΟΙΆΠν ποίοθ8 016 15 {Π6 

ΔΌΒΘΠΟΘ οὗ ἴχϑα θχρυθββίοηβ οὗ {{π|6 Β0 0 ἢ 88. ἽΠΠῸΟΥ α1Ἃ65 τπι86α τυ1{}} 

Θχοθθαϊηρ, οαγθ. ὙΠΟῸΡῊ Ἰοῦς πιπουέ ἀαΐθ, (Π6 Ῥοσὶπηϊηρ οὗἩ {πΠ6 

ΠαΥταὐϊνο ΟΟΥ ΔΙ ΠΪΥ ΤΘουΒ ἴο {Π6 2150 γϑαν οὗ {Πη6 τᾶν, 1.6. 411, 

ΡΙΟΌΔΌΙν ἴο {Π6 Β.ΠΏΤΠΘΙ ΟἹΥ᾽ ΘΑΙΥ [411]. Τὴ {Ππ6 ΓΟ] οσσίηο Ομ ρύθυ 5 

σγραῦ αἸΠΙ ΟΠ 65. αὐῖ56. ὙΠῸ ποχῦ νὰν (οὔ. 1. 2. 1) 15 βίαϊρα ἴο Ὀ6 

ΟἹ. 95..1., 1.6. 408--407, Δηα ἀρτϑοίηρ τυ {ἢ {Π|5. ἘΠ|6 ΓΟ] ον Πρ' γ ΘΔ 15 

βίαϊοα (φ΄. '. 2. 1) ἴο 6 {πᾶΐ οὗ {π6 δύόμοπ Απίϊσθπθθ (1.6. ΟἹ. 

99. 2 -Ξ 401-400) ; 116 πθνθυῦῃ 6] 655 ΠΟΘ 18 ΡΙδορα {Π6 θη οὗ [Π6 

224 γϑϑν οὗ {Π6 ψϑν (ἰ.6. 410). Τη 1. 6. 1 {π6 γϑδὺ οἵἉ {Ππ6 διΈἢοη 

ΟἍΠΠ|ὰ5. (1.6. ΟἹ. 95. 5 τξΞ 400--405) 5 σίνθη πη οδ]] δᾶ {π6 2δ{ῃ 

ΥΘ 8 οὗ {π6ὸ γγὰγν (1.6. 407--406 -Ξ ΟἹ]. 98. 2); 80 {παῦ οἡ {Π6 οπθ 

μδηα {πΠ6 294. γϑᾶν οὐ {Π6 νῦῶτ 15. ραββθα ονϑῖ, δηα οἡ {Π6 οἴπϑι, 

ΠΟΙ οὗ {πὸ ἀδαΐθβ ΠΡ ἴο {Π|5 ροϊηΐ ὁβὴ "6 οουγθοῖ. Τὴ6 ποχύ γϑϑι 

18 ποίβα ἴῃ 11. 1. 7; 10; δηᾷᾶ ἴῃ 11. 2. 1 4180 {Π86 Το]ουγηρ' γ681.. 

ΤΠ Ἰδαίου ἰ5 βίαίθα ἰο ΡῈ ΟἹ. 94. 1 (ἰ.6. 404--.ὄ{.08). θη ΑἰΠΘη8 

γγ85 ΒΕΓΘΠοΥραῖ ο {πΠ6 ὥρεανίδηβ. ὙΠ6 σοη γα] ουϊοηβ ἴῃ [Π6586 

βίαϊοιηθηΐβ, 85. που βίβπα, βθοὸπὶ ἰΠ501 0016. ὙΠῸ αοἰθυτηϊ 0 

οὗ γϑαᾶῦβ ὃν ΟἸγΙρΙα 5. θΘΟΆΠῚΘ ΟἸΒΟΟΠΊΔΓΥ ἴῃ ΠΙΒ[ΟΣΙΟ8] ΤΟΥ Κ8 Ιομρ' 

Αἰ ΟΡ ΧΘΠΟΡΠΟΙ 5 [πη6. “ΠΟ Θηση Θ᾽  0η5 οὗ ΟἸνταΡΙΔα5, ἈΡΓΟΠΟΠΒ, 

Δ Π6] ΘΡΠΟΥΒ ἴῃ ΒΟΟΚΒ 1.--ἶϊ.. ἃ5. 1276}} ἃ5 1Π6. αββϑσῃιηθηΐῦ οὐ {Π6 γ 688 

οὗ [86 νγχαᾶν, βθϑῖῃ, ἐπϑυθέουθ, ἰο αν 6 Θη ἰπίθιροϊαίθα 1αἴον. Ὁ 

ΤΗΘ Ῥοορομπηθβϑίδηῃ υγ8 1, τ ΒΙΟἢ. Δοοογαϊηρ' ἰο ΤΟΥ 1468 Ἰαβίρα 

21 γϑϑγβ, οϑυα]ν οδτηθ ἴο δη δπα ἴῃ 404 ; δηα γϑί, βδοοογαϊηρ ἴο 

1. 2. 9. ρΡ ἴο [Π6 δυύαμηη οὗ {Π6 ρυθοθαϊηρ γϑϑι, 28: γϑϑῖβ δα 

ΔΙΤΘΔαῪ οἰαρβοα. ΤΠ ΠΌΠΟΙ 15. οουίδ ΠΥ πτΌηρ. ἢ ΟΥ̓ΠΟΥ Ὠἰδβίο- 

Τἶθ 5, ΠΟΥΘΥΘΙ, ΘΒΡΘΟΙΆΠΥ ΠΙΟάοΥΒ, 816 ἴοο τπηοογΐαϊη ἴῃ {Π6]Ὁ 

85 ἘῸΣ ἃ ΓὈ]ΪΟΥ αἰβοιββίοη οὗ {π6 
ΘὨΓΟΠΟΙΟρΡῪ οὗ {πῸ Πεἰϊεπῖοσα, 566 Βίοἢ- 

ΒΘηβοηΖ, ἐΛιϊοίοσιια, ΧΙ. (1859) 
610 ἔ,; συγ, Ηϊεί. ὁ ατεθοο (τη. 
64.) Π|. 690. 

86 ΒΡΏΟΚΠΟΥ, εἷἰἷδ ποίαϊϊοπίδιια ἀππο- 

γχιιπὶ ἴηι ἠϊδί. συν. Χϑη. βιβρεοίῖς, 1898, 
ὅ1 ΤῊ πηϊβίακθ ἴΔῪ Πᾶν ὈΘΘΠ 

τηϑ 6 ὈΥ 0116 0Π6 ὙΠῸ αἸᾳ πού ΚΠΟΥ 

ΠΟΥ ἴο 8Δ55]0Ὲ 20 ΘΡΠΟΙΒ ἴο 27 γ6818. 
ΒΙη66 [Π6 ΘΡΠΟΓΒ, [ῸΓ ΠΟΤῚ [Π6 γὙΘ6ΔΓΒ 
ΘΓ ΠΑΠΊΘ(, Θηΐογθα ΠΡΟΠ {Π6]Ὁ ΟΠΟΘ 

αὖ ἴπ6 δαΐαμηπη8] οαπΐποχ, ἴσοι Μδϑυ, 

451, ἴο ϑδρίθιηθροσ, 404, 28 βρῇοΥβ 88 
ἴῃ ΡῬΟΥ͂ΘΡ, πα {πΠ6 29} ΘΡΠΟΥ γγ88 
ΔΙτοδαν ἴῃ οὔοθ, Πθη δύ {Π6 οἷοβα 
οὗ 1η6 νγᾶσ, ἴῃ Νουθιηθοσ, 404, ΤΠ γ881- 

Ἃ6Γ τρίυσηθα ἰο ϑϑραγίδ. 



ΧΧΙΪ ἹΝΤΉΘΘΌΠΟΤΙΟΝ, 

ΟΠΤΟΠοΙΪοσν πα παν ἰθ00 τη 0}} ἴῃ {πον παντα ν68 {πα ἰβ Γουοῖσῃ 

ἴο {π6 “Ποἰοηῖοα ἴοὸ ΘΠ ]6 τ ἴο αἰβύϊηρι θη. ἢ οοναϊηΐν (Π6 

δου θηΐβ οὐ {Π6Ὸ Βορϑυαΐο γ ΘΔ 8. 

ΤΙ ΒΟΟΚΒ Π|.-τνῖὶῖ., ΤΡ ΪΑΥ βία Θιη θη 5. ΟὐἁἨ {{Π16 ἃν 6 πῸ ἸΟΠΡῸΙ ἴο θ6 

Γουπηα, ἀηα {πὸ ἀο θυ πα ο ΟΥ̓ ΤΠ 6 ΘΠΤΟΠΟΪοσΎ πλπβδύ θ6. βού] ἴῃ 

Θ80}} οα86 Ὀν {π6 οοπίοχῦ ἀπ Ὀγν {Π6 αἰ οἵ οὔπθι" Δα ΠΟΥ 168. 

117. ΧΘΠΟΡΠΟΠ 5 ΒΟῦΓΟΘΒ οὗ Η]ἸβίΟΥΥ. --- ΧΘΠΟΡΠΟΝ ΠΟΥ ΠΟ 6. ΠΕ ΠῚ6Β 

{Π6 ΒΟῸΓΟΘΒ. ΤᾺΟΤ ὙΥ ἢ 0 ἢ. μ6. σΟΙ ἢ] οα {Π6 “οἰ οηῖοα. 6. ΤΠΘΟΥν 

{παῖ ἔῸΓ {πὸ ἤνβύ ὕνγο ὈΟΟΚ5. ὕΠπ6 Δα ΓΠ 0} ΤΠ ΘΚ πβοα χηδίου 15 τ ΒΟ ἢ 

παα θθθη οοἸ]θοῖοα πὰ Ἰοῦς οὶ ὃν Το αἰ 65. 18 ποῦ βαρρογίοα 

Ὀν {πιβύννου ἢν ονάθηοθ ΠΟΙ ἴῃ ἰἰβ6} ἢ ΡΙΌΡΆΌ]6. ΝΘΠΟΡΠΟΙ τ0- 

τηϑἰ θα ἴῃ ΑΠΘ ἢ 5 ππ|Ὶ}} 401. ΡΥΟΡΆΒΙν ἴῃ βίπαϊοιβ τυ Ρθιηθηῦ ἃ ηα ἴῃ 

ΓΤ ἴαν ᾿π θυ ΟΟ ΓΒ 6. τυ ἱἢ Βοοταΐθθ. Ηἰβ νου ἀπα Πἷβ. τ βίοου αὐ 

ΘΟΠ ΘΟ η5 ΡΟΒΒΙ ν᾽ γον θηΐθα ἢ πὴ ἔνΌτ οοιηΐησ πο ῬΙΟΠΪΠΘΠΟΘ ; 

{Ππ| Ἰαβί γ ΘᾺ }Β ΟὗὨἨ {Π16 ὙΥὙΆ1} 4150 Ὑ6ΓΘ ὙΘΆΙΒ ΟΥ̓ ΠΆΨΆ] γΑ το, ΓΟ γ ΒΙΟ ἢ 

ἢ6 8ονβ θυῦ ΠῚῚ|6 ἰαϑίθ. ΗΒ τηδίθυ 15. [01 {πὸ ἤγβύ ὑσο ῬΟΟΪΚΒ 

οὗἨ τη6 Ποϊϊοηῖοα., {που οῦονθ, μΠ6 τηὰν παν σα ΠοΡΘα ΡΟ. ῬΘΙΒΟΠΆ] 

ΟὈΒουν αὐϊοη Δ Π6 ΤᾺΓΟῚὴ ΤΘρουίβ {παῦ οατηθ ἰο ΑἰΠΘη5. ἔΡοτ. {ἰτὴ6 ἴο 

ἔπη θοῦ {Π6 νναι ; ΠΟΘ, ἴοο, 5. αἴθ ἀϑβοοϊατοη τυ α{}} ΘΧΡοΙ- 

ΘησΘα τ Πᾶν ν θα θυβ Π͵κο ΟἸΘΑΡΌΠΙΙΒ τη παν βίοοα ᾿ΐπ ἴῃ σοοα 

βίθαα. “6 νἱνὶη 655 ὙΥ 10} τυ μῖοἢ. 6 Ρου αν 5 θυ θη 5 τ ΠΙΟἢ ΘΟσαγτοα 

αὖ ΑἰΠθη8, 6.0. {Π6 σϑύπινη οὐ ΑἸοΙ θ᾽ 65. (ἰ. 4. 11 {{.}). Ὁπ6 {γἴ8] οἵ 

{Π6 σΘΏΘ᾽ 5 (1. 7}. {π6 τοοθρίϊοη οὐ {πὸ (1Ἰηρ 5. ΓἸῸΠ} ΑΘροΒροίδμηϊ 

(11... 2. 8), 1Π6 οαῦθον οὐἠἨ {πὸ “ΤΕ ν “Γγγαηΐβ. ἃπ6] {Ποῖ ον Γ8]]} 

(Ἰἰ. 4; 4). βυρσοοβίβ {Π6 ῬΘΥΒΟΠΆΙ] ΡΙΌΒΘη06. οὗ {πὸ δυῦμονυ. ΑΥον 

τακίηρ ραν ἴῃ {πὸ Τὐχροαϊεοη οὗ {πὸ θη ΤΠουβαμα, 6 ΡΤΌΡΆΙν 

Γθηδῖ θα τυ 1} {πὸ ἁττὴν ἀαγῖηρ {π6 οατηραῖσηβ οἵ “ΕΙΓΟ. ἀπα 

ΤΠ ΥΟυ ΠΔ5 ; 6 ΘΟ Ἀν ΔΟΟΟΙ ΔΘ Α σΘΒ Παπ5. οἡ ͵5 ΘΧ ρα ΠἸοἢ5 

ἴῃ Αϑῖ8 Ἀ ΠΩ 150 οἡ [5 τοίη ἰο ἀὐθθοο, ἃ ηἢ υγὰ8. Ργοβοηῦ αὖ {Π|Ὸ 

θα.16 οἵ Οονοποῖα (8566 οἡ ἵν. 4. 10). ΕῸΥ {ΠῸ βιιθβοαποηΐ βίου ν 

(ΒοοῖκΒ. 111.--ν!ϊ.}). ἘΠΟΓΘΙΌΓΤΟ, Ἀραγῦ ΤΠ ῸπῚ Πἰ8. οὐσῃ ΟὈΒΘΥν αἰίοη, ΗΒ 

πε] πα θ. ἀββοοϊα οι ὙΥ 10} ΑΡΌΒΙ]ΔΠ5. Πα οἴου ποία]. ΤΡ ΓΔ Π5 

ΘΠΔΌΙΘα πΐτη ἰὼ θεῖν ἰῃ ουτηα οη. ἴοι {π6 τηοϑῦ ραγῦ ΓΠῸΤ ογο- 

Ὑ ΓΠΘ5Β65 ; ῬΘΡΠΆΡΒ 4180 ἴο σαΐη ΒΟΟΘ 85 ἴ0 {Π6 ΟΠΠΟΙΆΙ ἀοοιπηθηΐβ οἵ 

1Π6 ϑραγίδηβ (οὐ ῬΙαί. κψοβ. 19). Τὰ {πὸ Ἰαΐθι θΟΟ ΚΒ ἰὕῦ 15. ποίϊοο- 

4.016 {παὖ {Π6 τηοῦὸ ᾿ηρουίαηῦ ΒΡΘΘΟΠ 65 ὙΥ616 ΒΡΟΪζΘὴ ἴῃ ραγία Οἱ᾽ ἰὴ 



ΙΝΤΕΟΘΌΟσΤΙΟΝ. ΧΧΠΙ 

[86 ΡΙΌΒΘη66. οὗ ῥγοιηϊπθηῦ ραν ύδηβ ἔγΌΤΩΏ ΠΟΙ ΧΘΠΟΡΠΟΙ ΤΠΔΥ 

μᾶνα θαυ ηθα {ΠῸ1} ᾿προυῦ. 

18. ΧΟΠΟΡΠΟΙ 8ἃ5 ἃ Ηϊβίουϊδη. -- Τὴ νον οἵ πῇαῦ Πα5. θθθη 
5814, 1 οΘαῃποῦ οπ586. ΒΌΡΌΡΒ6. 1 {Π6 Πἰβίύου!οα! παγγαϊνο οἵ Χρηο- 

ῬῇΟη 15 Βοιηθν δῦ ρα. 18] ἀπ ομθ- δα. ΗΐΪβ Ἰνϑὶν δατη! θη οὗ 

{πΠ6 ρανίδα οοπδίϊαϊ.οη ἃ Πα ΘΒΡΘΟΙ ἢν οἵ Κιηρ Αρϑβιααβ, ὙΠῸ 

τὨγουρΠουῦ « ἰοηρ ᾿ἴ6 ἰδ θον οαα ΖΘΑΙΟ 5] [ῸΓ ὉΠ6 τηδηΐθηδηοθ. ἐπα 

δχίθηβίοη οὐ {π6 ϑρανίδηῃ Βαργθιηδου., παὐαγα} }ν 166 Πΐπ ἴο 566 πα 

ἴο Τϑρυοϑθηΐῦ ονθηΐβ ἴῃ ἃ Ἰσηῦ ἔννουν Ά}}]6 ἴο ὥρεανίαᾷ. Ηἰβ ρϑυίβδη- 

5Β8Π10 ἴῃ ΒΟ1η6 οδ865 θούνανβ Πἴπι ἰηΐο αοίπς} Ἰηαβύϊοα ; θαΐ {Π15. οοη- 

ββίβ σαύποιυ ἴῃ {ΠῸ οτηἰββίοη οὐ οθυΐαϊη αἰοῦβ}]5. 8 η6 ἴῃ ἀπάτα οχϑρ- 

σούαύϊοη οὗ οἴποὺβ ὑπαη ἴῃ {Π6 δούπα} Γα]βι Ποδτίοη οὐ ἔδοίβ, νυ μῖο ἢ 

8 ΠΟΥ ΠΟΙ 6 Ὀ6 Βονη. Ηἰβ θχύβθιηθ Δατηϊναὐϊοη οὐ ΑρΘβΊ δα, Π18 

ἋἸΒΠ1Κ6 ἕον “ΠΟ (566 Οἢ 1]. τ. 6). Β15. Γι] δοοογαϊηρ ἴο ᾿δίθι 

ΟΡ πίοη. ἴο Ἀρρυθοϊαίθ ΡΙΌΡΘΥν ΤΡΗϊολαΐθβ ἃπηα ρϑμποπδβ, ἴῃ 

ὙγΠΟΙῚ ῬΟΥΠΡ5. ΠΘ. ΒΕ ΤΟΥ 016 ἴοθβϑ οὐ ὥρανία, τηδὺ ΡΥΌνο Π5 

ἔΑΠΠΠΠΠν, πον ἀὸ ποῦ προ ϑῸ ἢ} Πἰ5. Ποημοϑίν. Τὴ αποϑίϊοῃ, ἴοο, 

ΠΠΔΥ͂ ΡΙΌΡΘΙ͂Υ 6 ταϊβθα σπϑίμον ὅΠπΠ6 ὕτνο ἰαβϑί-πϑιηθα ΘΘΠΘ 885 

ΔΡΡΘΑΡρα 1η {Π6 βατηθ ὈγΠ]ΠΠδηΐ Ἰἰσθῦ ο {Π6 1" ΘΟΠ ΘΙ ΟΥΆ 65. 85. ἴοὸ 

αἰβρβββϑίοπαΐθ ροβίουϊυ. 

ΤῊ 581η6 Ρἴοιβ τοσαγα [ῸΣ {Π6 το] σΐουβ ΤἈ10Π| οὐ Πἷ5. ἔα Που5. πὰ 

16 58 η16 ἱπο] πη αϊοη. ἴο τη  Ἀ] 1 Ζίηο ὙΥ ΠΟ ἈΡΡΘΆΡ ἴῃ ΧΘΠΟΡΠΟΙ 5 

Οὐ Ὶ᾽ τυ το 8. ἈΡΡΘΆΙ 4180 Πθ’6. [Ι͂ἢ νἷθὺν οἵ ψῇπαΐῦ ᾿ὰ5. θη 58] 

ΔΡονα (88 1ὅ. 16). {πΠ6 ἔδυ] οὐ {πΠ|5 σοῦ πθϑα ποί αἰμηϊηἸβ}. ὍΠ8 

ἔϑδιηβ οὗ Χϑῃορθοη ἃ5 ἃ ἰδίου ἢ ἃ πα τηδδίθι οὗ βίν!θ. ΑἸΓΠΟῸΡ 

πού Θα8} (ο {πῸ “παϑαβὶ8 ἃ5. ἃ ᾿ἰΐθνανν ρῬγυοαποίϊοῃ, ἐῃ6 Προ οηῖοα 

ΠΟΥ ΡΠ 61655 σἶνοβ ἃ Το οἱοίατθ οὔ {ΠπῸ6 ρϑυϊοα, {πΠ6 την 8 γϑ].Ά}}]8 

ἴο 115 5'π06. ΟἿΪΥ ΒΟΔΠΕΥ {Παρτηθηΐβ πᾶν θη ριθβουνθα οἵ {Π8 

ψΟΡΚΒ οὐ {π6 ΠΟΘΙ ΘΟ ΘΙΩΡΟΓΔΙῪ βίου 88. 



ἘΞ υιῶε τά τος μδηνεμβοι 

κι ῃνδν » λον. ἀρ ΘΗ ἢ ΜΗ! 
ΑΝ, ἤῳ ἡμνειιὴν .- ΘΙ νυ ἵ να μον" ᾿ ἈΜΡΗ 

Ὃ ΕΣ ἐονε ὍΣ "Ὧν ΠΕ. ἴδῃ ἀβνέρρμᾷ ̓  Δῶ» ὃ: 

νι ὙΥΜΝΝ ἀδονειννῖν ἥλιε πργεάβν ἡ αλϑος," κοὐδεδὸ ὐθμ ἰὼ 

το ἐξόν υἱῶν οὐ ψύνε ων. τα γιλλαν γαθμ λοι ΜΟ] πο ἰὼ μὴ Ὦ ᾿ ᾿ 
ΣΡ ϑεμόύυις ν᾽ ὌΠ προ ΩΝ Ν νὼ"; πο 

ἣν «δὴ ; ἡ εν ὁ ἀν ξύων ΗΝ αν 'ηϑν αν Ὁ Υγι Ὶ ' 

μὴν ἔν αν ῳ ὐνωέννι, ιν οὖ δε ἡ ρυν  κυΐ ΡΠ ἢ νι αγεσνἡμαμνἢ 

ξνυ ιν “ὰ; ον ΙΔ ΒΗ δ ἣν ρομ τ 

φὐπομ 

Ε΄ δΥΝ}"  ε ιὼ »“ ἜΤ ω ἐγ; ἣν “.- ἡ ΤΩΝ ᾿ εν" καὴς 

᾿ ὐτῳ ᾿ , ί 
δ νὰν, ἡ Ἰϑνει εἰν εδὲι ἐῤιὴ ΓΤ ἀρόήμῃ ΠΠΉΠΕ ὩΣ 

ὶ ᾿ ΜΝ.) ͵ γι» ; ΜΉΝ, ἡμη }..} πα με ΜΗΝ “ 

ἴμὺ ἢ 5] Ν ' “Ἢ ἢ ἵ ἢ Ἵ ἄν ἣν “«ἀα 

Ἦ ι--: δι 2} ὶ ί ἑ ιψεἰ ν᾽ " Ὕ » ΠΣ εἱ πν Ι " '»" 
Φ Ὁ 

"““«ἥ.ἕἱἙἶἙ " ἡ . ἡ ζυίφο, ΩΝ ΝΣ αν υμμίῷν» ΝΗ 

ὑμήν ι "ων; Ἐηιβγ. ἀν νὰ γι δεν πΠὐ᾽ τη} 

: ᾿ ΩΝ ΠΝ μὰ 
᾿ | ἐμ ἱ Ἷ Λ “πανί ἢ 1 ἷ 

᾿΄Ὦ 

ΨΥ “ἜΣ ὡν ἰ 
"41 ἘΝ) μ΄ ΤΑῚ “}ΨΌΝΙ 

» ἃ ΗΝ ΠῚ , «ὦ Ι ͵ τ “ἢ ἢ ὃ 

᾿ ᾿ τω , 
ΤΠ μ“} ἢ ὙΠ; ! εἰ  ἘῚ αήῥιω 8 ΩΣ Ἷ 



ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 

ΒΛΛΗΝΙΚΑ. 

ὅν 

Ι Μετὰ δὲ ταῦτα οὐ πολλαῖς ἡμέραις ὕστερον ἦλθεν ἐξ 
᾿Αθηνῶν Θυμοχάρης ἔχων ναῦς ὀλίγας - καὶ εὐθὺς ἐναυμάχ- 
σαν αὖθις Λακεδαιμόνιοι 

Βοοκ 1. Αὐΐαπη οὗ 411 ἰο Θοίοθου, 
406 Β.Οσ. [π ΟΟΠΠΘΟΙΊΟῊ υΥ1{}} {Π|5 ΒΟΟΚ, 

1Π6 βίπαθηῦ 5που ]αὰ τϑαὰ τοίθ᾽ 5 ἢ705- 
ἰογῃ 0 ατεθοο, Ψ 111. ομαρίθτβ 609 ἔ,, πὰ 

Ουγίαδ᾽ Η τίου, Β. ΕΥ̓. ὁΠδρΡ. ν. 
ΟΡ. 1. 71λὲ Αἰδποηπίαη Γανηιοσλατος 

ἐ5 εἰογδαίϊεα ὃδῃ {δε 1, αεοαἰαφηϊοπίαηϑ τη εἶθ 
Αγοβαπάτιααβ ἵπ α 56εα-7φιὶ (1). αίεε 
ΟΠ} Πἰλοοίοιιηι «εἰοοϊεαὶ ἴθ ἤαῦον ὁ {6 
«Αἰμποπίαηα ὃδῃ {λ6 ατγτῖυσαὶ ὁ Αἰεϊδιακε5 
τοΐίἢ τοὶ γοοπιοηΐ5 (2--1). ἩΓλῖϊε ρανὲ 
οΓἐλ6 Αἰμοπίαπ ἤδεὶ ἐξ ἰουχίηρ ἰγιδιιία ἰὴ 
ἐἸι6 Αεψεαη 86εα, ΓἀγαβηἝτι5 σοο5 ἔο ΑΥ θη 5 
ον τεϊηογοοπιοπίς (8). Τ7Τιβϑαρλενηο5 
αΥγῖυοβ αἱ ἰδ6 Ποϊϊεβροπὲ απαὰὶ αγγεϑβίβ 
Αἰοεϊδίααἰος (9), τοῦο δβεαρεβ (10) απὰ 
7οὐνι {λ6 Αἰμοπίαπϑ αἱ ϑεβίος (11) ἐπὶ ἐϊηιο 
ἐο ἰεαεὶ ἰἤφηι ἴπ ἰλ6 ἀἰδοϊξῖυσα δαί 6 ὁ} (ὐψεῖ- 
ετι5 (12--19). (Οὐπβοφιιοπὲ οσοιραίϊοπ δὴ 
ἐδ Αἰμοπίαηϑ ὁ Ογείοιι απαὶ οἰδον ρίαςε5, 
απα ἐλα οϑβίαδ[ϊδἠπιοπὲ ΟἹ α οἰιδίοηι-ἤοιι5ο 
αἱ Οἠτγηϑβοροίἰ5 (109-22). Ζ βραίεῖι 
Ηρροοταίο5 (28). Πιοδιιϊαἀϊηφ ὁ. {Πι6 
ϑρατίαπ ἤσοι αἱ Απίαπάτιις (324-26). 
Τὴ φεπογαίβ ἴπ σοπιμιαπαὶ ὁ {π6 ϑ'ψτγα- 
οἰιδαπ εοπἰϊησοηὶ ατὸ δαηπίϑἠοα ἀπά ξιιρετ- 
βοαἰοαὶ ; επαταοίεν απα οοπαιιοὶ ὁ. Τοτ- 
πιοογαίε8 (21--91). Τῆε 7,αοεαἰαεηιοπίαη 
4αγτίδοη θαροϊϊεεὶ ἤγοπι Τλαβοβ ; Οταίε- 
βἰρρίάας σοπιεβ ἰο 6 οσοπιμιαπαῖ 77 ἐλὲ 
υΠεοὶ α5 5ιισσ6550Υ οΥ᾽ δθιάατιι (32). Αγίς, 
7αὐϊΐησ ἴπ πἰς αἰἱεπιρί ὁπ Αἰλοης, ας ΟἿο- 
αγολιι ισἱξ 15 8ρ8 ϑεπὲ ἰο βηκαπίζιηι 

Ἀ 3 “ 

καὶ ᾿Αθηναῖοι, ἐνίκησαν δὲ 

0 οι ὁ} Αἰδποπίαπ βιρρίϊοβ ἤγοηι ἐπε 
οπίις (58--96). 

1. μετὰ δὲ ταῦτα : 566 Τπἰτγοῦ. Ρ. χυ]]. 
- ἡμέραις: ἀαύ. οἵὗἨ ἄθρτοο οἵ αἰοτ- 
6Θποθ. ἃ. 188, 2; Η. 781. --- ἦλθεν... 

Θυμοχάρης : οη Ιθατηΐηρ τΠαΐ ἃ ρατίδη 
Ποοὺῦ ὑπᾶον Αροβαπαγια5 Ππαα οβίδο- 

ΠΙ5Η 64 1561} αὖ Οὔόριβ, πὸ ΑὐΠΘπῖδ 5 
πα βοπῦ ουὖ ΤῊ ΠΟΘ Τ65 ἰο ἀοθἔθπα 
{π6. {ῃτϑαΐθηθα ἰβαπα οἵὐ ΕπυρΡορϑᾶ. 
Ηρ ν»ἃβ ἀθἔραίϑα αὖ Ετοίτία ὃν ἀρϑβδη- 

ἀνα 5, πα [Π6 σταδίου ρᾶγί οἵ Π15 5ῃ 1085 

ὙΟΓΘ 8 Κη Ὀγ {π6 ϑραγίδηβ. Αρϑβδη- 

ἀτιάα 5. ἢδΔα {ΠΟΥΘΌΡΟΙ 5] πραΐθα {Π6 

Θητο 15] η4 οὐ Ἐπθοθα, οχοθρίϊηρ {π6 
ἴον οὗ Οὐθαβ( Το. γ 11]. 95}, θα, ο ̓ 
{πῸ ἀρῖθαῦ οὗ {π6 ϑ'ραγίδῃβ αὐ Ουποβ- 
5618, Πα ῬΘΘΙ Βα] ΠΘ64 ἰο {π6 Ηθρ]- 

Ἰοβροηῦ ὃν Μιπάδτιβ, {π6 ϑ'ραγίδη δᾶ- 
τἶγ}]. ὙΠΟ. γ111. το7. Οπ {Π6 γᾶν 
{πΠΠῸῚ ἰδ ἤθοῦ τγὰβ σοτῃρ]οίο]υ ἀ6- 

Βίγου θα Ὦν ἃ νἱοϊθηῦ βίοτπι οὔ Μί. 
ΑΥΠο5. ΤΙοά. χα]. 41. ΤΠ Πη1655 Π]Ο0α. 15 
ἴο "6 ϑῃτίγο!υ αἰβοσοαϊρα, [Π θη, 1015 ποῦ 

ΘΑΒΥ ἴο 566 ΠΟῪ Αροβαηασγιαβ 5ΒΠου]α 

ΠΟῪ Ὀ6 ἰπ Πρηςπρ ΘΟΠαΙ ΟΠ, ΠΟΥ͂ 18 

{πὸ οα80 οἵ ΤΠ ΠΟΟΠΆΓΘΒ ΤΠ ΟΝ ΟἸΘΆΤΘΥ,. 
ΧΟΠΟΡΠΟΠ᾿Β 5.]6Π06 845 ἴο ἴπ6 ΡῬ͵δοθ 
Δη4 ουΐοοτηθ οὗ {Π6 δοίΐοη δ 4415 ἰο ΟἿΓ 
Ῥουριοχίίν ; πα 1Ὁ 5665 ἱπηρΡ 5510 16 

ἰο Ὀτίπρ π0 ουθηῦ ἰηΐο 8ΠΥ 5006 ΠΪ15- 
τοῦθ] σοππθοίϊοη. --- Λακεδαιμόνιοι: 
ἴογ [Π6 ΟΟΟΔΒΙ0Π81 ΟΠ ββίοῃ οὗἉ {π6 γί, 
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ΞΕΝΟΦΩ͂ΝΤΟΣ 

μετ᾽ ὀλίγον δὲ 
τούτων Δωριεὺς ὁ Διαγόρου ἐκ Ῥόδου εἰς Ἑλλήσποντον 
Λακεδαιμόνιοι ἡγουμένου ᾿Αγησανδρίδου. 

εἰσέπλει ἀρχομένου χειμῶνος τέτταρσι καὶ δέκα ναυσὶν 
ν « ΄ὔ 

ἅμα ἡμέρᾳ. 
ἐσήμηνε τοῖς στρατηγοῖς. 

Ν Ν ε “Ὁ Ε] ’ «ε ’ 

κατιδὼν δὲ ὁ τῶν ᾿Αθηναίων ἡμεροσκόπος 

οἱ δὲ ἀνηγάγοντο ἐπ᾽ αὐτὸν 
2 ’ ΠΥ « Ν Ἂ Ν Ν ΄“ » ’ 

εἴκοσι ναυσίν, ἃς ὁ Δωριεὺς φυγὼν πρὸς τὴν γῆν ἀνεβί- 
Ν ε “- , ε Ν Ἀ Ν ε ,ὕ 

10 βαζε τὰς αὑτοῦ τριήρεις, ὡς ἤνοιγε, περὶ τὸ Ῥοίτειον. 

15 

» Ἁ Ν , ΄“Ὁ 3 θ ’ » ’, 5» ’ὔ “ 

ἐγγυς δὲ γενομένων τῶν ᾿Αθηναίων ἐμάχοντο. ἀπό τε τῶν 
“ Ν “ “ ’ [1] “ 5 , » ’, 

νεῶν καὶ τῆς γῆς μέχρι οἱ ᾿Αθηναῖᾳ, ἀπέπλευσαν εἰς Μάδυ- 
ἈΝ Ν ᾿Ψ᾿ ’, ὃ ὑδὲ » δ΄ ’ ὃ 

τον πρὸς τὸ ἄλλο στρατόπεδον οὐδὲν πράξαντες. Μίνδαρος 
Ἀ Ἂν, Ἵ, ’ 9 » ’, ᾽ὔ ΄“,,. 9 φ΄᾿ » ’ 

δὲ κατιδὼν τὴν μάχην ἐν ᾿Ιλίῳ θύων τῇ Αθηνᾷ, ἐβοήθει 
γε. Ν ’ Ν ,ὔ ἣν ε “ ΄ 

ἐπὶ τὴν θάλατταν, καὶ καθελκύσας τὰς ἑαυτοῦ τριήρεις 

οἱ δὲ ᾽᾿Αθη- 
ν ’ Ν Ν 

ἀπέπλει, ὅπως ἀναλάβοι τὰς μετὰ Δωριέως. 

Ὑ]ἢ Ὁ]. ῬΤΌΡΟΥ ΠΆΠῚ65 ΟἵὨ ΓΔ] 1}165 ἀπ 
παίοηβ, 566 Η. ὁ" ἃ. 

2. μετ᾽ ὀλίγον δὲ τούτων : (11ὸ βῬη. 
ἀοροπαβ ἀροη {Ππ 6 ἰάρα οἵ ΘΟΙΡΑΓΙΒῸ 

ἱπνοϊνθα ἴῃ μετ᾽ ὀλίγον -- ὀλίγῳ ὕστε- 

ρον. αι. 175, ν. 1. -- Δωριεύς : οἡ σ. 

19. Ηδ οοππηηδηᾶρα {Π|ὸ 5Π108. αἰ5- 

Ῥαϊομοα ἴγοιῃ “ΤΙ ἰὸ {πὸ ΠῸΙΡ οὗ 
τπ0 ῬοΙοΡροηποβίδηβ, ἀπα Ππδα θθοὴ βοηΐ 
αὐ {Π15 {ππὸ Ὀν ΜΙπάλγιβ ἴὸ ΠΟΙ Ὸ5 

ἴο Ῥγονυθηΐ ἃ {Ππγοαϊθηϑα πργβίηρ {ΠΟ τὼ 

(Το. νὴ], 35. 84; 1)10. ΧΙ. 38). --- 
“Ἑλλήσποντον : ΔΓΓΟΓ {πὸ ῬΟΓΒΙΔ ἢ ΑΓΒ, 
ἋΡ ἴο {πὸ Βρυϊηρ ΟΥ̓ {Π|8 γοᾶγ, ΑἸ Θ8 

πα Ῥθθη ππα ]βρυτο πἸβίγοββ οἵ {ΠῸ 

βία 5 Ἰοδαϊηρ ἴσοι {πὸ Αδροδη το {Ππ|Ὸ 

Ῥοπίαβ, θὰ βίποο {πὴ {πὸ ΟἸΤ105. ΤΤΓΌΤῚ 

ΑΡνάϊΒ τὸ ΒνχΖαπίϊιπι Πα ΚΌΠΟ ΟΥ̓ΟΡ 

ἴο  ραγίδ, ---- ϑοβίοβ ἀπ Μααν [18 Ἁ]Ὸ ΠΟ 
οχορρίοα, --- ἀρχομένου χειμῶνος : 1.6. 
οὔ411 5.0. Το, Παγγαῖοβ ουθηΐβ κατὰ 

θέρος καὶ χειμῶνα (ἰϊ. 1); ἴῃ Χοη,, ἴοο, 
θέρος οἴζοῃ ἱπο]θ8 ἔαρ. (7 ἀρχομένου 

τοῦ θέρους 2. 1; ἔαρος ἀρχομένου 3. 1. ---- 
ναυσίν: 6αἱ. οἵὁἨ δΔοσοιηραπίμηρηῖ. (ἃ. 

188, ὃ; Η, Τ74. --- τοῖς στρατηγοῖς: 

ΤΉΓΆΒυ}} 85. ἀπ ΤΉ ΆΒΥ θ.] 15 (8, 12). 

ΟΠ Ἰθιοά, χίϊ, 45. τῶν δ᾽ ᾿Αθηναίων 

τοῦ μὲν δεξιοῦ μέρους Θρασύβουλος ἡγεῖ- 

το, τοῦ δ᾽ ἑτέρου Θράσυλλο».---ἀνεβίβαζε: 
λαικιίοεί ἀϑήογα ; ἀδθα ΟἿΪ]ν πόσο ἴῃ {Π|8 
Β σἢ ΠΟ ΔΙΊΟΗ. --- ὡς ἤνοιγε: (δ 800) α 

με φαϊποε “6 ορεη 58εα. “ἜΘ ΘΧΡυ ββίοη 

ΟΟΟΙΒ ἀραϊη ἴῃ 5. 19; οὐ 4180 6. 21. 

ὅθ ΑΡΡ. --- περὶ τὸ Ῥοίτειον : οοῃβί. 
ἢ ἀνεβίβαζε. 1)104. χΙϊ!. 4, 58 8 

κατέφυγεν ἐς Δάρδανον. οί! Ρ]Δ008 
ἃΤῸ ὁοἡ {πῸ "ΤΟ οοαβῦ ΠΟᾺΡ {πο θη- 
ἰγάποο τὸ {πὸ ἨΟΙ]]οΒΡομί. 

9. Μάδυτον: ἴῃ {6 ΓΠγαοίδη ΟΠ οτ- 
ΒΟΠΠΟΒΙΙΒ, ποῦ [Ὧν Ττοηὶ ϑοβίοβ. (ἡ 

Ηὰι. νἱϊ. 32. 
4, Μίνδαρος: 566 [ηἰτοά. ᾿. Χνὶ. Αοο, 

τὸ Ἰλῖο. πὸ μα βαῖ]οα ἴσον ΑΡΥ τ8 
το Τλαγ δ η8 τ 1} ἢ15 οητἶτο ἤοοῖ οἵ 84 

5108. ἴο {πὸ το] οῦ οὐ Τ)ΟΥΙΘιι8. --- ἐν 
Ἰλίῳ θύων τῇ ᾿Αθηνᾷ : ἃ8 ΧοΓΧΟΒ "δα 
ἄοπο οἢ ἃ πα ρηϊβορηῦ βόα] 70. ὙΘΆΓΒ 

Ῥοΐοτο (Ηϊ. νὶϊ. 43) πᾷ ΑἸΟΧΆΠΟΥ 

γγὰ8 ἴ0 (ὁ «αἴΐζοῦ πἴπὶ (Ατσσίδη “η. 1. 

11). --- ἀναλάβοι : ἑαζε τοϊάεγ' λιΐδ ργοίοο- 
(ΐοι απαὶ εοπιπιαπα, 
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ἙΒΕΛΛΗΝΙΚΑ !. τ. 

΄“ ἊΣ ’ὔ Ν, ’ὔ Ν 5» Ἀ Ν 

ναῖοι ἀνταναγόμενοι ἐναυμάχησαν περὶ Αβυδον κατὰ τὴν 
ἈΠῸ ,΄ ὃ (λ 3 ε θ ἴω οἷ ἊΝ Ν , Ν 

ἠόνα μέχρι δείλης ἐξ ἑωθινοῦ. καὶ τὰ μὲν νικώντων, τὰ 

δὲ νικωμένων, ᾿Αλκιβιάδης ἐπεισπλεῖ δυοῖν δεούσαις εἴκοσι 
, 5 ““ Ν Ἂν “ ’, 5 , 

ναυσίν. ἐντεῦθεν δὲ φυγὴ τῶν Πελοποννησίων ἐγένετο 
» 

πρὸς τὴν ΓΑβυδον- καὶ ὁ Φαρνάβαζος παρεβοήθει, καὶ 
ΕἸ ’ 

ἐπεισβαίνων τῷ 
“ 5» κ᾿ Ν ομ » “Ἂ (: Ῥϑ αν δ “ Ν -“ 

ἦν ἐμάχετο καὶ τοῖς ἄλλοις τοῖς αὑτοῦ ἱππεῦσι καὶ πεζοῖς 

ν 3 ἿΝ ’, ,ὔ Ν 

ἵππῳ εἰς τὴν θάλατταν μέχρι δυνατὸν 

παρεκελεύετο. συμφράξαντες δὲ τὰς ναῦς οἱ Πελοποννή- 
“. “ ᾽ὕ 

σιοι καὶ παραταξάμενοι πρὺς τῇ γῇ ἐμάχοντο. 

δὲ ἀπέπλευσαν, τριάκοντα ναῦς τῶν πολεμίων λαβόντες 

Ἐν θηναῖοι 

Ν Ἁ ἃ 5» Ἁ 5 ’ὕ ᾽ὔὕ 5 π! ὔ 

κενὰς καὶ ἃς αὐτοὶ ἀπώλεσαν κομισάμενοι, εἰς Σηστόν. 
᾽ ἄς κ ΄ ΩΝ ΕΣ " » ς. 5 
ἐντεῦθεν πλὴν τετταράκοντα νεῶν αἀλλαι ἄλλῃ ᾧχοντο ἐπ 

ὅ. ἀνταναγόμενοι : ΡΓΘ5. ῬαΤΟ. οἵ 
ΘΟΠΕἰππθα ΟΥ Τορθαίθα δοίϊοῃ, οοηΐθηη- 

Ῥόοτγατν ψῚ 0 {Πα0 οἵ {Π6 ΡΤΙΠΟΙΡΑ] ν 1}. 

ΕΟΜΈΎ. 16; Η. 886. --- ἠόνα: ἃ. Ῥορίϊο 
ννοτα. ΟἿ ἘΠΡΊ ΒΕ βέγαηα. --- ἐξ ἑωθινοῦ : 
{Π|185 τϑδάϊηρ οαηποῦ 6 οογγθοῖ, ἃ5 

Ἰθοτγῖθαβ αἸα ποῦ ἈρΡΡθᾶγ 'ἰπ {πὸ Η61168- 

Ροῃῦ ἀπ} ἀν τοακ (ἅμα ἡμέρᾳ, 8), 

Δ ΟΟΠΒΙ ΘΓ 0 ]6 {ἰπ|0Ὸ τησϑὺ Πᾶνο 

Θἰαρβθα θοίοτθ Μίπάδγιιβ σθβοπθα ΠῚ5 

ἢροί αὖ Α ναι ἔγοιῖὴ Π|Ὶπ|Π} ---- ἃ ἀν᾽ 5 
ΤΠΔΤΟΠ ἴῸΓ ΧΟΥΧΟΒ᾽ ΔΙΓΠῚΥ --- ἃη ρΡοῦ 

τον ἴον δοίίοη. --- τὰ μὲν νικώντων : 
ῬΙαΐ. ἔο]] ον 5. Χ θη., {6.27 τοῖς μὲν ἡττώ- 
μενοι μέρεσι, τοῖς δὲ νικῶντες. ΠΙο΄. ΧΙ]. 

46 ἐπὶ πολὺν χρόνον ἰσόρροπος ἣν ἡ μάχη. 
- ἐπεισπλεῖ: τομὴ ϑαϊηοβ. ὅθ [η- 
ἰγοῦ. Ρ. χὶν. Οβ. {πὸ ἴογοθ οὗ {π6 ὕνγο 

ῬΓΘΡΞΒ. ἐπί ἃ πᾶ εἰς, βαϊΐβ ἑπίο {πὸ Η61168- 
Ροηῦ προη ἔπθιη (1.6. ἴο αἰΐαοῖς {Π 61]. 

--δνοῖν δεούσαις εἴκοσι: «7 1,αὐ. ἅ τι ο- 
ΠΟΥ ΤΡΤΕΣ τ Ὁ» ν᾿ 2..ὃ Η. 
292. 

6. Φαρνάβαζος : {[Π6 ῬοΓδίαπ βαίγαρ 
ἔου ἴπ6 ρατί οἵ Αϑία Μίπουν ψ μοι Ῥοτ- 

ογβ ου ἴπ6 ΠοΙ]]οβρομύ ἀπα {πὸ Ῥτο- 

ῬοΟπΙΪΒ ; Π6 πα ἃ Ἵδιὴρ ἴῃ {Π|5 ν]οϊηϊίν. 

Πιοά. ΧΙ], 36, 46. --- μέχρι δυνατὸν ἦν : 

8 ἴθ ΡΟΓΆΪ ΘΧρυθβϑίοη ἢ ἐμάχετο. 

ὙΥΏθη Ἰ00Ά], μέχρι 15. ΘΟηΒίΓ θα 85. ἃ 

ῬΙΘΡ. νυ ἢ ὑπὸ ρθη., 85 ἷν. 5. 12 μέχρι 
ὁπόσου αὐτοὶ κελεύοιεν, Απ. 1. 7. ὁ μέ- 

χρι οὗ διὰ καῦμα οὐ δύνανται οἰκεῖν. 5.66 

ἈΡΡ. --- τοῖς ἄλλοις : ΠΟΤ ΡΔΓΓΙΟΌ] Αγ 
ἀοδισπαίθα Ὀγ ὕΠ6 ἃΡὈοϑ5. τοῖς... πέζοις. 
ὥ66 ὁῃ ᾿Ϊ. 4.9. ἘῸΓ Διο Υ Ἰηβίδποο οὗ 

οἱ ἄλλοι ΤΟ] ονγοα Ὀγ Δῃ ΔΡΡΟΒ. 1 {ΠῸ 
δδτ. ἀν. 5. 1. 

Ἴ. συμφραξαντες : 
{ΠῸ 1} 5105 ἐοφοίλεν, 80 ἃ8. ἴο [ΌΤΙ ἃ ἢ 
ὈΠΌΓΟΚΘΟΠ νν8}} (φράγμα). ΤΤΠῸ6 τοοῦ 
φρακ- ἴΒ Θορῃδίο πὶ {π6 Τιαΐ. ἔδτο- 
ἴο πᾷ ἔγθαι- 8 8ἃπᾶ {πὸ ἘΠΡΊ 5} 
δοτοιιχῆι, διιτο, ΟΥΘῚ ΠΑ 1Π]Υ α ρίασο 97 5]ιεί- 

ἔογ.. --- ὃς αὐτοὶ ἀπώλεσαν: {Π6 5111}08 
4ἰβα]οα ἴῃ {πΠ6 ἢρῃῦ, ἀπα {πο86 [Κθη 

Ῥγ {πὸ ὁποῆγ. (ἿΚ ΡῬΙαΐ. 416. 27 ἄνα- 
σώσαντες τὰς ἑαυτῶν, Π)]οα. ΧΙΪ!. 47 
τὰ ναυάγια συνήγαγον. ΕῸΤ {Π6 οπηϊ5- 

βίοῃ οὗ {π6 απίθο. οὗ {Π6 σε]., 866 ἃ. 

152; Η. 9906. 
8. ἐπ᾽ ἀργυρολογίαν : ἰηδίοδα οἵἉ ζ0]- 

Ἰονγῖηρ Ρ ἐποὶγ νἹοΐοσυ, [π6 ΑΥΠΘ ΗΔ ἢ8 
τηπιϑῦ ΡῸ ΟΥαΪδίησ ἃ8. {τ θοοίθυβ [ῸΓ 
ΡΥ ἃπᾷ βυθβιβίθῃοθ, --- ΟΥΙΠΆΤΥ ΤΘ- 

ΒΟΤΓΟΘΒ Ὀοίηρ' οὖ ΟΥ̓ ὈΥ {πὸ ἀοἔθούοπ 

λμαυϊηφ ογοιυσεϊοα 

9 



ΞἘΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 

ἀργυρολογίαν ἔξω τοῦ ᾿Ἑλλησπόντου" καὶ ὁ Θράσυλλος, 
80 εἷς ὧν τῶν στρατηγῶν, εἰς ᾿Αθήνας ἔπλευσε ταῦτα ἐξαγγελ- 

“ Ἀ Ν Ἁ “ » ’΄ Ν Ἀ »-“ 

ων και στρατιαν καιναυς αἰτήσων. μετα δὲ ταῦυτα Τισσα- 

φέρνης ἦλθεν εἰς Ἑλλήσποντον - ἀφικόμενον δὲ παρ᾽ αὐτὸν 

μιᾷ τριήρει ᾿Αλκιβιάδην ἕένιά τε καὶ δῶρα ἄγοντα συλλαβ. 
ὼν εἷρξεν ἐν Σάρδεσι, φάσκων κελεύειν βασιλέα πολε- 

86 μεῖν ᾿Αθηναίοις. ἡμέραις δὲ τριάκοντα ὕστερον ᾿Αλκιβι- 

άδης ἐκ Σάρδεων μετὰ Μαντιθέου τοῦ ἁλόντος ἐν Καρίᾳ 
μὲ » ’ Ν 5 ’ » ᾿ ’; 

ἱππων εὐπορήσαντες νυκτος ἀπέδρασαν εις Κλαζομενάς. 

οἱ δ᾽ ἐν Σηστῷ ᾿Αθηναῖοι αἰσθόμενοι Μίνδαρον πλεῖν ἐπ᾽ 
Ν κ᾿ ν ε 7 Ν δ ὐ ὰ » 

αὐυτους μέλλοντα ναυσιν ἑξήκοντα, νυκτος ἀπέδρασαν εις 

40 Καρδίαν. 

ζομενῶν σὺν πέντε τριήρεσι καὶ ἐπακτρίδι. 

ἐνταῦθα δὲ καὶ ᾿Αλκιβιάδης ἧκεν ἐκ τῶν Κλα- 

πυθόμενος δὲ 

ὅτι αἱ τῶν Πελοποννησίων νῆες ἐξ ̓ Αβύδου ἀνηγμέναι εἶεν 
" ΟΣ ΓΞ κ κι δδ θ ». τὶ ΄, Ν ἊΣ ΡΥ 

εἰς Κύζικον, αὐτὸς μὲν πεζῇ ἦλθεν εἰς Σηστόν, τὰς δὲ ναῦς 

οὔ {πὸ ὑπ] θυΐα τυ 411165, Αὐ {ΠῸ βϑηῖο 
ἔἶπηθ, τ 6 ῬΘΙΟΡΟΠ ΘΒ ΠΒ. ὙΘΙῸ ἴῃ Το- 
οοἰρὺ οἵ Ῥουβίδη Βα 51 1605 αὖ {ΠῸ Πα π18 

οἵ ῬΠΑγπΆΡαΖιιβ (14; ὝΠΟ, Ὑ1ϊ. 80, 

109). --- ταῦτα : {πὸ ον Θηΐ8 ἀοίδι]οα 1ῃ 

2-8, 
9. Τισσαφέρνης : ᾿ΓΊΞΕΑ ΠΉΘΓΠΟΒ, {Π6 

Ῥργβίδη. βαίσαρΡ οἵ νοβίοση. βία 

Μίποι, ἰοῦ ρ]αυὶηρ ἔαβί ἀπά Ἰοοβο 

τὰ {Π6 ραγί  Π8, ν᾽ 8 ΠΟῪ ΘΟΙΠΪ Πρ ἴο 

{π6 ΗροΙ]οβροηῦ ἴο οχρ αῖη Πἰβ Ῥαβί 

οοπᾶποῦ ἀπα το- δ Ὀ]15}} {Γ] Πα] τὸ- 
Ἰατίοπβ νυ Π {Π6Π|, 85 4180 ἴο ΘΟΙΏΡ ΔΙ Π 

οἵ {Ποῖγ σοῦγβο ἴῃ ΘΧΡΟΙ Πρ ΗΒ σΆΓΓΙ- 

500 ἴτοπὶ Απίδπαγιβ (ΤΠπιο. ν 11}. 100). 
ΤῊ ἀττοβῦ οὐ ΑἸ θ᾽ 685 νγ885 ἱπίοπαρα 
ἴο ΟΘαΓ πἶπὶ οἵ {πΠ6 οματρο οἵ ἔανοτ- 

ἴηρ ἴ6. ΑἸΠΘηΐαπ5 (ΡΊαΐ, Α]ς. 27). --- 
ξένιά τε καὶ δῶρα: ποΐ ΟἾΪΥ {Ππ6 οἰ8- 
ΤΟΠΊΔΤΥ Ῥγοεθηΐβ, θα Ὁ ΤΠΟΤῸ ΒῈ 5 Δ η{18] 

εἰἴτ8 (δῶρα) ἀουθι]6 858 ̓ πθηαρα ἃ8 ἃ 
Τοίδίποσ, ΟἿ 111. 1. 10, 12. 

10, Μαντιθέου : ῥτοῦΔὈ]γ ὑπὸ {τἰοπα 

οἵ ΑἸοΙ Ια ἄοβ, ἀσίνοη ὈΥ͂ [4156 δσοσι- 
βαίίοη ἔσοπι Αἴποπβ αὖ {πὸ {πη {6 
Ἰαϊου νγὰβ ὉΠΩ͂ΟΙ ἱπαϊ]οίπηθπηῦ το Υ {Π6 

πα] το οἵ {πὸ Ἠοσμδο. Ἦρ ἢρά 
ἰο Αβίὰᾳ ἀπὰ Ἰοϊπρα {πὸ ϑραγίδηβ. ΤῊὴΘ 
Εἰγουμηβία πΠοο85 οὗ ΠῚ5 οαρίαγο ἴῃ τα 

ἅτ ποῦ Κπόνη. Ηθ 15 ΤΠ ἸΟΠΘΩ ΔΙ Ρ᾽ 

1Π6 ΑὙΠΘηΐδη ΘΙ θα Ββ οΥ8 ἴοὸ {πὸ Κιηρ 

(3. 15). -- εὐπορήσαντες, ἀπέδρασαν : 
οοηδί. ἃ6ο. ἴο Β6η86, 8ἃ8 1 {16 500]. 
ΓΟ ᾿Αλκιβιάδης καὶ Μαντίθεος. Η. 

θη, ΟΥ̓ Τπαο. 111. το. 11 Δημοσθέ- 
νὴ» μετὰ τῶν ξυστρατήγων ᾿Ακαρνάνων 
σπένδονται. ---- λαΐζομενάς : οα {πὸ ΠοΙ- 
τηᾶθϑη Ο], ΠΟᾺΤ ΘΠ ΤΠΔ. 

11. αὐτούς : ἃ5 ᾿π6]γ. τοΗ͂, Ε(. 145,2, 
ν; Ἡ. 084 ἃ. ---- ΚΚαρδίαν : οὐ {Ππ|ὸ ννοβῦ 
οοαβί οἵ {πὸ ΤὨγδοϊαη ΟΠ ΟΥΒΟΠΠΘΕΊΙΒ. --- 

εἰς Κ ύζικον : ΟΥΖίοιιβ, νυ πῖον θο]οηροα 
ἴο 16 Αἰπ θη ΔἸ] απο (ΤΊ πο, νη]. 
107), γγ88 ΠΟῪ αἰζαοκοα ἀηα σαρίατγοα 
»ν ΜΙμπάλγιβ αββιβίθα Ὀν ῬΉΔΥΠΑθ Ζιβ 
ὙΥ 1} ἃ Ἰᾶσρο ἴοσοο (1104. χιϊ]. 49). 



ΠΛ ΕΙΝΙΚ 1 τ. 

περιπλεῖν ἐκεῖσε ἐκέλευσεν. ἐπεὶ δ᾽ ἦλθον, ἀνάγεσθαι ἤδη 

45 αὐτοῦ μέλλοντος ὡς ἐπὶ ναυμαχίαν ἐπεισπλεῖ Θηραμένης 

δ0 

δῦ 

εἴκοσι ναυσὶν ἀπὸ Μακεδονίας, ἅμα δὲ καὶ Θρασύβουλος 
εἴκοσιν ἑτέραις ἐκ Θάσου, ἀμφότεροι ἠργυρολογηκότες. 
᾿Αλκιβιάδης δὲ εἰπὼν καὶ τούτοις διώκειν αὐτὸν ἐξελομένοις 
τὰ μεγάλα ἱστία αὐτὸς ἔπλευσεν εἰς Πάριον: ἀθρόαι δὲ 
γενόμεναι αἱ νῆες ἅπασαι ἐν Παρίῳ ἕξ καὶ ὀγδοήκοντα τῆς 
ἐπιούσης νυκτὸς ἀνηγάγοντο, καὶ τῇ ἄλλῃ ἡμέρᾳ περὶ 

ἀρίστου ὥραν ἧκον εἰς Προκόννησον. ἐκεῖ δ᾽ ἐπύθοντο 
ὅτι Μώδαρος ἐν Κυζίκῳ εἴη καὶ Φαρνάβαζος μετὰ τοῦ 

ῪῚ τ “" κ᾿ “ “- 

πεζοῦ. ταύτην μὲν οὖν τὴν ἡμέραν αὐτοῦ ἔμειναν, τῇ δὲ 
ε ’,΄ Ε] ’ὔ 

ὑστεραίᾳ ᾿Δλκιβιάδης ἐκκλησίαν ποιήσας παρεκελεύετο 
» “ ν 5 ’ » ἣ ω ΄ 

αὐτοῖς ὅτι ἀνάγκη εἴη καὶ ναυμαχεῖν καὶ πεζομαχεῖν καὶ 

τειχομαχεῖν. 

12. Θηραμένης: ΤΠΘΓΔΙΊΘΠΘ5. ὙΠ} 
{Π| σὺν 8105 Παα θθθὴ βθηΐ ἴσοι Αἴ ΠΘ ἢ 5 
ἴο πἰπᾶογ {Π6 Ὀτγίαρίπρ οὗ {πΠ6 ἘΣ αΓΙΡ 8 
Ὀοίννθοπ ΟΠ ]οἷβ πῃ Επαροθα πα {πῃ 
τη Π]απα οἵ Βορθοίία. ἘΔ] ηρ ἴῃ {1Π|18, 
6 οὔϊβοα ἀπηοηρ {Π6 Ἰ5]8 Π615 ΤῊΣ {Π6 

ῬΌΓΡΟΒΟ οὗ Ἰονγίηρ ΟΠ ΓΙ Βα 105 ; 
{ποποθ Π6 ργοοθθαρα ἴο {ΠῸ αββϑδιβίδποθ 

οὗ Ατόπροίδαβ, {πὸ Μδοραομπίδπ Κίηρ, 

ΜΠῸ νγὰβ Ὀοβίθρίηρ Ῥγάπα; Ὀαΐ, {πὸ 

βίθοσρθ Ὀοίηρ ρτγοίγδοϊθα, ἢθ τϑραϊγρα 

ἴο ΤΉγδορ ἴο Ἰοΐη ΓΤ ἬΓΑΒΥ θυ π5. 566 

Το. χίϊ!. 47, 49. --- Θρασύβουλος : 
γοί το Η]] ἃ Ιᾶτρϑ ρ]δοθ ἴῃ {15 ΠΙΒΙΟΤΥ 

8ἃ5 ἴΠ6 ΠοῖῸ οὗ {Π6 γϑβίογθα ἀθΠΠἸΟΟΥΔΟΥ͂ 

αὖ ΑἸΠ6η5, ἃ8 Π6 πα δ᾽γθδαν βῖρπδὶ)- 
ἰΖρᾷ Πἰπιβοὶὲ ἴπ {πὸ σΟπΠίθυ- σου π- 
τἰοη δὖ ϑ'διηοβ (Ἴπτιο. νυ], 75). Ηθ 
8ἃ8 ΜῸΠ 845 ΤΠΘΓΔΙΊΘΠ05 Π8α ὈΘΘη 
δοίϊνο ἱπ Ῥσοουσίηρς {Π6 ΤΘ08]}} οὗ 

ΑἸΟΙ 4468. 
13. διώκειν: )ίίοιν, ἃΞ8 ἴὰ Π|»- 

ρατοῖι. 4. δ. Ἐγδτ {Π6 ἰηΐῇ. ψ 1 εἰπεῖν, 

Οὐ γὰρ ἔστιν, ἔφη, χρήματα ἡμῖν, τοῖς δὲ 
πολεμίοις ἄφθονα παρὰ βασιλέως. Τῇ δὲ προτεραίᾳ, 

8500 ΑΜΈΊ. 15,2, ν. 8. ---΄αύτοόν : ΑἸΟΙΡΙΑ- 

465. 8686 ὁ 11.--ἐξελομένοις.... ἱστία: 
ὑπαὶ {πῸῚ 5ῃ 105 τηϊρηῦ Ὅ6. αὖ οπὸθ 

Τοδαν ἴον δοίϊοῃ. (Οὗ 11. 1. 29; υἱ. 2. 
21. --- Πάριον : αὖ {π6 ϑθηΐίταμοο ἴο {Π6 
ῬτΟΡΟηΙ5, θαβίνναγα ἔσομη Πα ΒΔ ΟΙ5. 

- ἕξ καὶ ὀγδοήκοντα : πιδ66 πρ οὗ {π6 
40 Ἰοῖύ αὖ ϑοβίοβ (8), 1πῸ βὶχ οὗ ΑἹ- 
ΟἸθαἄθ5. (11), πᾷ 1η6 20 φᾷοῖ οὗ 
ΤΠΘΥΔΙΠΘΠ65 ἃΠ4 ΤἬΓΑΒΥ θα Πτ5. (12). 

-- περὶ ἀρίστον ὥραν : αὐοιιέ εἰϊηηεν ἐΐηιε, 

ἴ.6. πιά αν. --- Προκόννησον : Δ 5]. πα 
ἴῃ {πὸ ῬΤΟΡΟΠΙ5 ΟΡΡ. ΟΥὑΖίοιιβ. 10 ἀρ- 

ῬΘδγ5 οἡ {π6 Αἰποπίδη {γι α16-}1515 ἃ5 

ΘΆΓΙΥ 45 445 Β.0., ΔΠ4 νγὰβ ΠΟΥ ἃ ἴΠ|- 
Ρογίαπί βίαιοι ἴον {πὸ ΑἸΠποπΐδη ἢθοί. 

Ε 18 «πᾶ 3. 1. 
14. αὐτοῖς : 1.6. {π6 501 16ΓὙ5 πη 0] 168 

ἴη ἐκκλησίαν. ---- ἀνάγκη εἴη... τειχο- 

μαχεῖν : “Πηιιδῦ ΡΓΘΡΆΓΟ ἔῸΓ ἃ 5βθδ- ἢρ!"ΐ, 

ἃ ἰαπα-ἢρμύ, πα ἃ νν411-ρηιῦ 411 αὖ 

οπορ. ἀτοίο.--οὐ... βασιλέως: ποίθ 

1π6 οὨϊαβίϊο ΟΥΘΓ ; πᾷ 566 ὁ 6, 22. 

ὃ 
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60 

θὃ 

το 

ΞΕΝΟΦΩ͂ΝΤΟΣ 
» Ἁ ε ’ Ἀ “ ’, Ν Ν Ν ΄ 

ἐπειδὴ ὡρμίσαντο, τὰ πλοῖα πάντα καὶ τὰ μικρὰ συνή- 

θροισε παρ᾽ ἑαυτόν, ὅπως μηδεὶς ἐξαγγείλαι τοῖς πολε- 
’, Ν »“" -ς ΄-“ » ,ὕ ,’ ἃ ΕΣ ε ΄ 

μίοις τὸ πλῆθος τῶν νεῶν, ἐπεκήρυξέ τε, ὃς ἂν ἁλίσκηται 
» Ν , ’ ΄’ Ν ’, Ν δὲ Ἁ 

εἰς τὸ πέραν διαπλέων, θάνατον τὴν ζημίαν. μετὰ δὲ τὴν 

ἐκκλησίαν παρασκευασάμενος ὡς ἐπὶ ναυμαχίαν ἀνηγάγετο 

ἐπὶ τὴν Κύζικον ὕοντος πολλῷ. ἐπειδὴ δ᾽ ἐγγὺς τῆς Κυζί. 
“' » , ,ὕ Ἀ ΄ δ ,ὕὔ » ’ 

κου ἦν, αἰθρίας γενομένης καὶ τοῦ ἡλίου ἐκλάμψαντος 
καθορᾷ τὰς τοῦ Μινδάρου ναῦς γυμναζομένας πόρρω ἀπὸ 

-“ 2 Ν » , «ε » » “ ε ’ Ἂ 

τοῦ λιμένος καὶ ἀπειλημμένας ὑπ᾽ αὐτοῦ, ἑξήκοντα οὔσας. 
ε Ἀ ’ » ’ Ν ΄“ Ε] ’ ’ 

οἱ δὲ Πελοποννήσιοι ἰδόντες τὰς τῶν ᾿Αθηναίων τριήρεις 

οὔσας πλείους τε πολλῷ ἢ πρότερον καὶ πρὸς τῷ λιμένι, 

ἔφυγον πρὸς τὴν γῆν᾽ καὶ συνορμίσαντες τὰς ναῦς 
» ΄ ΄ 

ἐμάχοντο ἐπιπλέουσι τοῖς ἐναντίοις. 
ν “- “΄“- ᾿ “- 

είκοσι τῶν νεῶν περιπλεύσας ἀπέβη εἰς τὴν γῆν. 

᾿Αλκιβιάδης δὲ ταῖς 

ἰδὼν δὲ 

ὁ Μώδαρος καὶ αὐτὸς ἀποβὰς ἐν τῇ γῇ μαχόμενος ἀπέ. ρ ἢ γῇ μαχόμ 
15. ὡρμίσαντο: 1.6. ἴῃ [Π6 ΠΆΤΡΟΥ 

οἵ ῬΓΟΘΟΠΠΘΒΙΒ. --- καὶ τὰ μικρά: 
εὐέπ {πὲ βηιαϊϊ ογα ἢ, ἃ8 ἴπΠ686. νοῦ] 
6 πιοτὸ ΠἰΚΟΙῪ ἴοὸ βίθα! αὐνᾶν ὉΠΠη0- 

τἰορά. --- τέ : 15 Β6] ἄοτὴ τἰιδο ἴῃ ῬΓΌΒ6 
ἴο σοπηθοί βοηίβ., θχοθρῦ θη {ΠῸ 

ΒΘΟΟΠ ΟΧΡΙ αἰπ8 {πὸ ἢγϑί. --- ὃς ἂν ἁλί- 
σκηται: ΠΟΙ Υἱν τ [αἴ οοπα, (ἃ. 292,8; 

Η. 9160. --- εἰς τὸ πέραν : ἰο ἐλ6 γαγίεν 
5[Ἃἰε, 1.6. τὸ ΟΥ̓ ΖΙΟῚΒ οἡ {Π| τη Π] Δ. ---- 

διαπλέων : [ῸΓ {Π6 ΒΡ] ΘΠ Θ ἴα ΓῪ ῬΔΓ- 
τῖ6., Β60 ἃ. 280; Η. 982. --- τὴν ζημίαν : 
ἈΒ {μ6 ἀρροϊηϊοιϊ ρμεπαίίψ. Ἡ].. θθ09 ἃ. 
Τὴ {18 Ἰάτοιη {ΠῸ ἀτί, 15 ΓΘ  ΤΆΤῚῪ πδοᾶ 

ὙΠ {Π6 Ῥγρᾶ, ζγμία (οὀχοορὺ ἴῃ οοη- 
ΠΘΟΙΟΠ. ὙΠ} γΟΥΒ. ΠἰΚὸ τάττειν, ἐπι- 

βάλλειν) ἃπᾷ οπιϊτἰοα τ ἢ τη 6 50]. 

θάνατος. ΟἹ Δεεηι. '. 2. θ2 τούτοις 

θάνατός ἐστιν ἡ (ζημία, θαΐ ἰώ. ἰϊ. 2. 8 

ἐπὶ τοὶς μεγίστοις ἀδικήμασι ζημίαν θά- 
γατον πεποιήκασιν. 

10. ὕοντος πολλῴ : εἰτιγίηῳ α ἤδαυῃ 

γαΐπ, ἈΠΩ͂ΘΙ ΘΟΥΟΙ οὗ νι ϊοῖ ΑἸΟΙ ἰδ 85 

αἰτοιηρίβ ἃ ΒΌΓΡΥΪΒθ. Οη ὕοντος, 566 . 
218, 1, ν.; Η. 972 ἃ. πολλῷ ΒΘΘΙΏΒ 

ἴο "6 ἃ κὶπάᾷ οἵ ἱπβίσιπηθηΐαὶ ἀαὶ. Οὗ 
Ηάὰι.1. 193.1 ἡ δὲ γῆ τῶν ᾿Ασσυρίων ὕεται 
ὀλίγῳ, Ῥαιι5. ἱν. 20, 7 ἔτυχε δὲ καὶ ὕειν 

πολλῷ τὸν θεόν. Καμπ. 410, ν. 4. 
-- ἀπειλημμένας ὑπ᾽ αὐτοῦ : επί 7 ἴγογα 
1Πη6 ΠΑΤΡΌΣ ὁψ ἀΐπι. ΕῸΓ ἃ αἰ θγοην 
ἀοοοσπΐῦ οἵ {Π6 δοίΐοῃ, δθ0 10. χιϊΐ. 

49--.51. 
17. πλείους τε πολλῴ: {6 ΒΆΠῚΘ 

ΟΥ̓ΘΓ ἱπὶ 11. 1.11; Ὑ11. 4. 94} άπ. ἴνυῦν. 
0; Οὐ». 1. 6. 21. -- ἢ πρότερον: ἴ.6. 
"οίοτο {πῸ αὐτῖνα] οἵ ΔἸο 95, ΤΠ ο- 

ΓΑΠΊΘΠΘΒ, ἈΠ6 ΤΉΓΑΒΥ Β.]18. ---- ἐπιπλέ- 
ουσι: ἴῸΓ {πῸ ῥγοά, οοηβί., δθ6 α. 142, 
ὁ; Η. 670. 

18. ταῖς εἴκοσι: ἃ ΠΕΠΙΟΓΆΙ Τηὰν 

αν {πὸ γί. τὸ αἰβιϊηρι β} 1 ἃ8. ἃ 

Ῥαγί ἔγοπὶ ἃ γ ΠΟΪῸ πὰ 6. (Οχργοββοα 

ΟΥ ππαογβίοοα) ἴο ν μῖ ἢ 10 θοΙοηρβ. Ἡ.. 
θ04 «; εΓ 6. 20 ταῖς εἴκοσιν καὶ ἑκατὸν 

ἀναχθείς, --- περιπλεύσας : ἴ.6, ἃτουπα 

10 
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ΕΛΛΗΝΙΚΑ 1. 

ε Ν Ε] 5» “ γ᾿ » 

θανεν: οἱ δὲ μετ᾽ αὐτοῦ ὄντες ἔφυγον. 

Ι:. 

Ν Ν -“ ε 

τας δὲ ναυὺυς οι 
᾽ - ΕΣ ΕΣ ε ΄, 5» ΄ὕ Ν 

γ{:} Αθηναῖοι ὠχόοντο αγοντες απασας εἰς Προκόννησον πλὴν 

“-“ γ Υ » , δὲ ᾽ Ν ΄ ε τ' ’, 

των Συρακοσίων εκεινᾶας οε αυὔυτοι κατέκαυσαν οἱ “«υὔσ᾿ρᾶκο- 

σιοι. 
’ 

Κύζικον. 

βάζου ἐκλιπόντων αὐτὴν ἐδέχοντο τοὺς ᾿Αθηναίους. 

ἐκεῖθεν δὲ τῇ ὑστεραίᾳ ἔπλεον οἱ ᾿Αθηναῖοι ἐπὶ 
οἱ δὲ Κυζικηνοὶ τῶν Πελοποννησίων καὶ Φαρνα- 

᾽Αλκι- 

80 βιάδης δὲ μείνας αὐτοῦ εἴκοσιν ἡμέρας καὶ χρήματα πολλὰ 

8 

λαβὼν παρὰ τῶν Κυζικηνῶν, οὐδὲν ἄλλο κακὸν ἐργασά. 
5 “Ὁ ’ 5 ἊΨ: 5» ’ 

μενος ἐν τῇ πόλει, ἀπέπλευσεν εἰς Προκόννησον. 
δ᾽ ἔπλευσεν εἰς Πέρινθον καὶ Σηλυμβρίαν. 

ἐκεῖθεν 
Ἀ Ἅ 

και Περίνθιοι 
χ ᾽ ΄ » Ν ϑ Ἶ ΄ 

μεν εἰσεδέξαντο εις ΤῸ αστυ ΤΟ στρατόπεδον" Σηλυμβρι- 

ανοὶ δὲ ἐδέξαντο μὲν οὔ, χρήματα δὲ ἔδοσαν. ἐντεῦθεν δ᾽ 

ἀφικόμενοι τῆς Καλχηδονίας εἰς Χρυσόπολιν ἐτείχισαν 
Ἂ » ΄“ Μ Ν 

αὐτήν, καὶ δεκατευτήριον κατεσκεύασαν ἐν αὐτῇ, καὶ τὴν 

{Π6 τοϑὺ οὗ {π6 ἢθοί θρηραρϑᾷ ἴῃ δοίίοῃ. 
- ἀπέβη εἰς τὴν γῆν: ΡΓΟΡ. ἃ ἤδπκ 
πηονθιηθηῦ ΟΠἶν, ὁοπίθιηρ] αἴθ ἔγοιη 

[Π6 ουἰϊδού (14), ὑποὰρὴ Ρ]αΐ. τορτο- 

δοηΐβ 1Ὁ 85 ἃ ᾿ηουϑιηθηΐ ἴο οὐὖ ΟΥ̓ {Π6 
Ῥϑὶοροπποβίδῃ γοίγοαῦ Ὀν ἰὰπηὰ ΔἸγοδαν 

Ῥοραη («Α4ἰο. 28). ---- τῶν Συρακοσίων : ἴῃ 
412 5.ο., ὑνγοπίν 5ῃ 105 π8α θΘΘη βϑηΐ ὈΚ 
{86 Ξινυδοῦβδ 8 8 Π6 ἴνγο Ὀγ {πὸ 0! 1 ηπη- 

{{π68 ἴο {πθ αἰά οἵ ἴπ6 ῬΘΙοΟροπ 58 5. 

ἼΤΠῦο. νι]. 26. 
19. Κυζικηνοί: {Π|Ὲ σοηί116 Βα ΕΧχ 95 

-ηνός, -ανός, -ινός, -υνός ὝΘΤΘ πι566] ΟΠ] Υ͂ 

ἴο ἔοττῃ 8415. ἔχου πᾶη65 οὗ Ρ], 068 
ουϊδιᾶθρ οἵ ατθθοθ Ῥσορθσ. Κα. νυ. 
41,9,6. (Υ Σαρδιανός ἰν. 4. 21 ; Σηλυμ- 

βριανοί 1. 1. 21 ; ̓Αβυδηνοί 11. τ. 18. --- 

ἐδέχοντο: {πΠ6 οἷΐἵγ τὰβ πην81164. 
ΤΠυο. νἱϊ]. 107 ; Τ)1οα. ΧΙ]. 40. 

21. Πέρινθον καὶ Σηλυμβρίαν : οἡ 
{Π6 πουΐμοσῃ 5ΠοΓῈ οἵ ἴπθ Ῥγορομηί!β. 

π- οὔ: ἴοῦ {π6 δοοθηΐ, βθὸ ἃ. 29; 
Η. 104. ΤΠπο πορ. 9}Ὸ]]ονν8 115. ψοταὰ 
ὙΠΟ ΘΔΟῊ 158 0 6 5ίΓΟΠΡΙΥ ΘΙΠΡΠᾶ- 

ΒἰΖρῆ. 80. ῬΑΡ ΠΟΌ] Εν ἴπ ΔΕ {Π 6565 
οοπίβἰπίηρ μέν ἃπα δέ. Κα. ὅργ. 67, 
10, 2. Φ Ἅη. νὶ. 4. 20 οἱ δὲ μρκυβμα οι 

ἐξῆγον μὲν οὔ, συνεκάλεσαν δέ. 

2. τῆς Καλχηδονίας : [6 ρΡατί. 
86 ῃ. 15 πιδθ (ἢ Π6 ἀγί.) ἴο ἀθποίθ 

{π6 αἰβίσιοῦ ΟΥ ΤορΊο ἴο ὙΠ] ἢ ἃ ΡΙ8 66 
ῬοΙοηρβ (Κα ρου β ΘΠοσορτα ΡΟ ρθη., 
δρν. 41, δ, 1). “ΤΠ ρθη. 6 Ῥγθοθάθβ 
115 σου ΓΠΪΠΡ᾽ ΠΟΊΙΠ, ἸΠΠ]655 ΒΡΘΟΪΆ] θτὴ- 

ΡΠ 8515 15 1αἸ4 ἀροπ {Π6 Ἰαἰίοσ. Οἱ {Π6 

Ῥοβίτοη οὗ {πΠ6 ρματγί. σϑθη. ἴῃ βρβΌ ΠΟΙΓΔΙ, 

8606 (.142, 2, ν. 2. --- Χρυσόπολιν : {Π6 

τηοθση ϑδοιίατὶ!, ΟΡΡ. ΒυΖαηίλιμη. ---- 
ἐξέλεγον : οοἰϊοοίοεἶ, σΟΠπ πο 51γν. ἀπ 
ΠΑΡ αν. Αοο. ἰο ῬοΙΥΡ. (ἰν. 44) 

{15 νγὰβ 40Π6 ΠΟῪ ἴοσ {πΠ6 ἢγβύ {ϊπ|6; 

Ρυΐ ατοίθ {π|πΚ85 ὑπαῦ [ῃ6 «τί. ἴῃ τὴν 

δεκάτην “ἸΤΡ}165 {πᾶῦ {Ππ|8 {{1Π6 τγὰβ 

ΒΟ Πρ ΚΟ ΔΠ4 ΡΓΟ-οβα Ὀ] 15Πη64᾽ 
ἘΠῚ} Ὀτοραΐθα Ὀγ {πὸ τονοὶὺ οἵ Βυ- 

Ζαηΐπιμη. 1ὺ 15 Ἰοβύῦ ἀραὶπ ἴο ΑἴΠ6Π8 
Ὀν {ΠπῸ αἰδβαβίοσ. αὖ Αδροβροίδιηϊι (4θὅ 

Β.0.), θαῦ τοϑίοσθα ὈῪῚ ΤΉΓΑΒΥα]π8 

20 

21 

22 



ΞἘΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 

δεκάτην ἐξέλεγον τῶν ἐκ τοῦ Πόντου πλοίων, καὶ φυλακὴν 

ἐγκαταλιπόντες ναῦς τριάκοντα καὶ στρατηγὼ δύο, Θηρα- 
, Ν Ὕ »“ “ -“ 

90 μένην καὶ Εὔμαχον, τοῦ τε χωρίου ἐπιμελεῖσθαι καὶ τῶν 

9ὅ 

ἐκπλεόντων πλοίων καὶ εἴ τι ἄλλο δύναιντο βλάπτειν τοὺς 

πολεμίους. οἱ δ᾽ ἄλλοι στρατηγοὶ εἰς τὸν Ἑλλήσποντον 
ὥχοντο. παρὰ δὲ Ἱπποκράτους τοῦ Μινδάρου ἐπιστολέως 

» ΄ ’ ,ὔ 6 » ΕῚ ’ 

εἰς Λακεδαίμονα γράμματα πεμφθέντα ἑάλωσαν εἰς ᾿Αθή- 
΄ ΄ ἦγον Ν κ- ΄ » ΄ 

νας λέγοντα τάδε: ρρει τὰ κᾶλα. Μίνδαρος ἀπεσσῦα. 

ἀπορίομες τί χρὴ δρῆν. Φαρνάβαζος 
Ν -“ -“- - Α »" 

δὲ παντὶ τῳ των Πελοποννησίων στρατεύματι και τοις 

πεινῶντι τὦνδρες. 

,, ’ ἈΝ » Ὁ ν ’ὔ «ε 

συμμάχοις παρακελευσάμενος μὴ ἀθυμεῖν ἕνεκα ξύλων, ὡς 

(990 π.ο.). ΟἽ ἵν. 8. 27, 91.--- καὶ φυ- 
λακήν : α8 α φιαγεὶ αἰξο, ἵ.6. ἴὰ ἀἀ]αἸτἰο 
ἴο {ΠΟ 86 πὸ τοπιαῖηθα το ΘΟἸ]θοῦ {Ππ|0 

ἀαιν. --- ἐπιμελεῖσθαι : ̓ηἴ. οἵ ΡΌΓΡΟΞΒΟ. 

α. 2606; Η. 981. --- εἴ τι... βλάπτειν: 
10 εἷο λ6 δπθηιῃ αἰΐ {}ι6 πιϊδολιίο ἴηι ἐλιεῖν 

Ῥοιθον νοβίεβ. ὅ5. βλάπτειν αὐτούς. 

28. ἐπιστολέως : {{16 οὗ {πὸ νἱοο- 
ΔΟαΠΊΪΓᾺ] οὗ ἃ ρατίαη ἤροί, [Ιῃ υἱ. 2. 

25 160 βᾶπηθ ΟἸΘΟΙ 15 ΟΠ] ἐπιστολια- 

φόρος. ΠΠΙΡΡοοΓαΐοβ Πα πονν ῬΟΘΟΙΊΟ 

ἢγβὺ ἴῃ ΟΠ Πἢ, οὐ {πὸ ἄρας οἵ 

ΜΊΑ ΆΓΊΙ5. ---- ἑάλωσαν εἰς᾿Αθήνας : τ0ὰ5 
οαρίπγοεῖ τινὰ σαγτῖθα ἐο Μὲ λθη5. (ἃ. 191, 

π| 6: ἘΠ 188, ὅὕὖὕὖὐ 2,18: 11.2.17 ἡρέθη 
πρεσβευτὴς εἰς Λακεδαίμονα, Τ]αΐ. 7ύορ. 

408 ἃ τὸν δὲ ζῶντα εἰς τοὺς πολεμίους 

ἁλόντα. Χοη. τι5685 ἃ ἢ]. νου} 1} ἃ 
ΠΟΌΘΙ Ρ]. 5}. ν ΠΟσον {πὸ θὰ οἵ 
ΡΙ ΓΑΙ ν ἰβ τὸ ΡῸ τηδρ Ῥγοπϊποηΐ. 
ΟἿ ἢ. .8᾽γ..2.Ὁ; ὙῊΣ Ζ, θὲ ΘΑΌΡΡΡ, 
ἴῃ 8. “οαῖ!. Χοη., Ὁ. 88, ρσῖνοβ ΠΙΟΤῸ 

{πα 50 ΘΧΔΤΉΡΙῸΒ οὗἉἨ ΒΟΝ. Ομ δῖ. ΤΠ ΠΥ 
ΟΥ̓ {1πΠῸ πὶ ὙΥ1{Π| ΠΟΉ-ῬΘΥΒΟΠᾺ] Β] οἵδ. 

ΟΊ α. 158, 2; Η. θ04 ἃ. ---τὰ κάλα: 

“6 πινεῦβ, ρασίδη Τ[ῸΓ {λ6 βἠΐρβ; 

ΕΓ Ασὶ 7,γ5. 1255. ποττὰ κᾶλα, Ὑ} 10} 

{Ππ|Ὸ ὅσ Π0}. ΘΧΡΙ ἃ] η8 ὈΚ πρὸς τὰ πλοῖα. ---- 

ἀπεσσύα : Ρ᾿ΓΟ])». 1)0Γ. ΒΟΟΟΠ ΔΟΙ, ΡΆ 88. 

ἴο ἀπεσσύη. 'ΤἼΊΙΟ ΟΧΡΙΟΒΒΙΟΠ 8. οὰ- 

ῬΠΟμἰβίϊο ἴ[οΥ τέθνηκε, }πιδὺ ἃ8. 6 ΒΔ Υ 
μὲ μας ἀδραγίεα. ὅθο ἈΡΡ. -- πεινῶντι: 

1)οΥ. ἴοῪ πεινῶσι. (ἃ. 119,1; Η, ὅτθ,}) ἃ. 

- τῶὦνδρες : τοὶ ἄνδρες, Δίί. οἱ ἄνδρες. 
α. 78, ν. 2; ἢ. 272, Ὁ. --- ἠπορίομες : 
ἀποροῦμεν. ----δρὴν : δρᾶν. (ἀ. 120 (6); Η. 
4090, 1)». Νοίο {πὸ Ἱπογοιρ ]ν ἰασονΐς 

ΟΠ τ δοῖοῦ οὐ {Π|5 ἀοβραῖοι. πο υνογή 

βαγοῦ νου] Ὀσῖπρ Ὁ τὸ {πῸ βίαπαατγα 

οἵ {πὸ πηοάοτγῃ [ο]ορσαπη, Λοο. ἴο Ἰ)ϊοά. 

ΧΙ, σ2, {πὸ ὥραγία ηβ οἢ. τϑορὶνίηρ 
{ἰαἰπηρ5 ΟὗἁἨ {118 ἀἸβαβίου βοηῦ ΘηνΟΥΒ ἴὸ 

ΑΥΠΘ5. ἴο ΡΓΌΡΟΒΟ Ῥόδοο ; Ἰπὶ {Ππ|όβὸ 
ΤῸ ποῦ Τὰ νου ]ν τοοοὶγοᾶ, οὐ 
ἴο {πὸ ἱπῆποποο οὐ {πὸ ἀομημαρόριο 

ΟἸΡοΡΠποη. Υἱοῦ (45 ἀτοΐο πὰ ΟἸΘΑΤΙν 
550. }} {π0 ραγίαη ῬΓΟΡΟΒΙ 0 ἢ. νν ἃ 85 

ῬΓΟΡΟΒΙΘΤΟΌΒΙΥ πηΤαὶν τὸ ΑΒ ΘΠ5, ἰη- 
γοϊνίηρ 48. ἃ 4Ἰἃ ἃ Ῥογροιπαίς οι οἵ 

{ΠπῸ διαί ψιο ἴο {πὸ οχοαβῖνο δὐ- 
γαπίαρο οἵ ὥρατία. 

24. Φαρνάβαζος : πού ΟὨΪΥ ΒΌΡΡΠ 5 
{πὸ ἀοῖραϊοα ῬΘΙΟΡΟπ ποδί ἢ 85 νυ 1} Το 
πα ΟἹο  ἶηρ᾽, ἸΠΟΠΟΥ͂ πα 510 - ἘΠΊ. Γ, 

γὰῦ τππᾶλκο8 ἶβ οδιὴρΡ {ΠπῸ0ῚΓ τοΐαρο. 
ΤλΊοα, ΧΙ, σα, -ο- τοῖς συμμάχοις : ἴτοπι 
Ξνσασιιβο, ΒοῚ ππι8, ἃ “ΠΝ ΤΊΪ. --- ἕνεκα 
ξύλων : ὁπ {{ι6 δοογο οΥ {ἰπιδοῦ ; ονἹάθηὺ 
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ἙἘΛΛΗΝΙΚΑ 1. :. 

ΕΠ “ 5 “Ἁ ,ὕ ν ΕΝ Ν » “ π ἢ 

ὄντων πολλῶν ἐν τῇ βασιλέως, ἕως ἂν τὰ σώματα σῴα ἢ, 
ΣΟ Λα »ΚῪ ΄ “ὄ ἐξ 

τοοἱμάτιόν τ᾽ ἔδωκεν ἑκάστῳ καὶ ἐφόδιον δυοῖν μηνοῖν, καὶ 
τ ’ Ν ,ὕ γι ᾽ὕ “ ε “- 

ὁπλίσας τοὺς ναύτας φύλακας κατέστησε τῆς ἑαυτου παρα- 

θαλαττίας γῆς. 
Ἀ ’΄ ’ μ᾽ Ν “ Ἁ 

και συγκαλέσας τους ΤΕ αΑἸΤΟ Τῶν πόλεων 

στρατηγοὺς καὶ τριηράρχους ἐκέλευε ναυπηγεῖσθαι τριή- 
» 3 ΄, ὃ Ψ -ν 5 ’ ΄ὔ ,ὕ 

βεις ἐν Αντὰν βῳ οσας εκαστοι ἀπώλεσαν, χρήματα ΤΕε 

106 διδοὺς καὶ ὕλην ἐκ τῆς Ἴδης κομίζεσθαι φράζων. ναυτπῆ - 

γουμένων δὲ οἱ Συρακόσιοι ἅμα τοῖς ᾿Αντανδρίοις τοῦ 

τείχους τι ἐπετέλεσαν, καὶ ἐν τῇ φρουρᾷ ἤρεσαν πάντων 

μάλιστα. 
,ὕὔ » 3 ’ 5 , 

κοσίοις ἐν Αντάνδρῳ ἐστι. 

ΩΝ - χ 5 ΄ Χ , 
διὰ ταυτα δὲ ενεργέσια Τε και πολιτεία Συρα- 

Φαρνάβαζος μὲν οὖν ταῦτα 

110 διατάξας εὐθὺς εἰς Καλχηδόνα ἐβοήθει. 
» Ν “ ’, ᾽’ὔ 5 ’, - ““ ’ 

Εν δὲ τῷ χρόνῳ τούτῳ ἠγγέλθη τοῖς τῶν Συρακοσίων 
“ » [2 ͵ὕὔ δ Ἄ “ ’, 

στρατῆγοις οἴκοθεν οτι φεύγοιεν υπὸο του δήμου. συγκα- 

λέσαντες οὖν τοὺς ἑαυτῶν στρατιώτας “ὩῬρμοκράτους προ- 

ΔΙΠαβίοιι ἴο {πΠ6 κᾶλα οὗ {ΠῸ6 Ἰοίου. -- 

ὡς ὄντων: ἴογΥ {πΠ6 ρθη. 05. 1} ὡς, 
ΕΡα : ΦΗΝ,  65,.,218..1; Η.9171:8; 

978. --- ἕως ἄν : ὧϑ ἰοηῃ α5, 1.6. Ῥτον 468 
ΟΗΪν. --- ἐφόδιον : εν πδίεηοο; ΤΆΤΘΙΥ 
τι5664] ἴῃ βίηρ'. 

20. τοὺς... στρατηγούς : {Π6 Ἰ6Δ6- 
ΘΥβ. οὗ {π6 {τοὺ Ρρ85 {πγηϊβηῃοα Ὀν {πὸ 
αἰ οσγθηΐ οἰτ165 οὐ {πὸ ϑραγίδη ᾿θάστ; 

50 {Π|. 4. 20 ἐπὶ τοὺς ἀπὸ τῶν πόλεων 

στρατιώτας. ---᾿ Ἀντάνδρῳ: οεἰΐν ἴῃ Μυ- 
εἷα, δ {πῸ ἴοού οἵ Μί. 144, 0 ἢ 

Γαγβη θα ἀΡαπαδηΐ 5 ]ρΡ- {πὰ ρου. (ἢ 
Το. ἴν. 52; ϑίγαρο χὶϊ. 006. 1 

νγὰ8 Ποτο {πὶ Αθπθαβ βτίρα ουΐ 115 

ἤξροι. Ψεγρ. Ἅτη. 111. 6. 

26. ναυπηγουμένων : 86. αὐτῶν. ἘῸΓ 
1π6 οπηϊββίοη οὐ {ΠῸ6 53110]., 506 (. 278, 

1, ν.; Η. 972 "; ςΓ δεομένων 29. --- 

ἐν τῇ φρουρᾷ: τ΄ολλ]ε οη φαγγίβοη εἰμί αἴ 
Απίδπαγι5. -- εὐεργεσία... ἐστί: {116 
ΞΥΓΔΟΊΒΆΠΒ ΘΠΪΟΥ 'ἰπ ΑΠίδπαΓιβ {Π6 

Ῥτίνι!οροβ οὗ εὐεργέται ἅπα πολῖται. 

ΤΊΙΘ ΤΟΥΤΉΘΥ νγὰ8 ἃ. {Π|16 οἵ ΠΟΠΟΥ 60η- 
ἴουγθ ὈῪ οπ6 βίαΐθ ΠΡΟῸῚ Δ ΠΟΙΟΥ͂, ΟΥ̓ 

ἸΡΟΠ 8 ἱπα]ν 18} ν πὸ πδα] τοπθγρα 

10 ροοα βουνίοθ, ἃπα νυ] ἢ τηϊρηῦ 6 

Βαπαρα ἄονγη ἴῃ {Π6 Τατη]ν, ἃ8 ννὰ5 {ΠῸ 

6856 ψῖ ἢ {Π6 προξενία. ὙΥ ΠῚ {πὸ {1116 
Ὑ6ΤῸ οοηπθοίρα οουίαϊη θυ ν Ί]ορο5 ἀηα 

ΒΟΠΟΥ͂Β, 848 Θηπμπογαῖθα ἴῃ ἰθοῦθθ8 

ὙΥ Β1Οἢ. Πᾶν 6 ΘΟΙη6 (ον ἴο 115 ἴῃ ᾿ΠΒΟΤῚΡ- 

{10η8: πολιτεία, προξενία, προμαντεία, 

προεδρία, προδικία, ἀσυλία, ἀσφάλεια, 

ἀτέλεια πάντων, καὶ τἄλλα ὕσα καὶ τοῖς 

ἄλλοις προξένοις καὶ εὐεργέταις κτέ. (7 
ψ  ν ΤΊ: 

27. ἐν δὲ τῷ χρόνῳ τούτῳ: 1. 
αἴτοσ {πὸ Ῥαίς οἵ ΟνΖίοιβ. --- φεύ- 
γοιεν : Οἡ {Ππ|0 οΟΠΕΪπιιθα τϑβι]ῦ οἵ ἃ 
ΘΟΙΠΡ] οἰ θα δοίίϊοη, 45 ἱπαϊοαῖθα ἴῃ {118 

ἴ6η86, 506 ΑΜΤ. 10, κ. 4; Η. 827. --- 

ὑπὸ τοῦ δήμου: ἰπίγ. δοΐ. ὙΘΓΌΒ ΔΓ 
ΒΟΙΠΘΙΠΠη65 π566 ἴῃ ΡΪ]8066, 4Π4 νυ} [Π6 

οοπϑβέ., Οὗ 1Π6. Ρᾷ488., 6.4. πάσχειν, πίπ- 

τειν, φεύγειν, εὖ οΥὦ κακῶς ἀκούειν, κλύ- 

20 
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ἘΞἘΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 

“-“ » ’ Ἀ ε ΄ὉΝ ’ ε 

ηγοροῦντος ἀπωλοφύροντο τὴν ἑαυτῶν συμφοράν, ὡς 

118 ἀδίκως φεύγοιεν ἅπαντες παρὰ τὸν νόμον: παρήνεσάν τε 
’ εὺ Ν “ ΄ ν ἈΝ ’ Ἁ 

προθύμους εινᾶαι και τα λοιπά, ὠωσπέρ τα προτέρα, και 

ἄνδρας ἀγαθοὺς πρὸς τὰ ἀεὶ παραγγελλόμενα, ἑλέσθαι δὲ 
. ἥν φῦ Ἣ ’ ᾿ » ’ ε ε , » » 

ἐκέλευον αρχόοντας, μέχρι ἂν ἀφίκωνται οὐε Ὥρημενοι αντ 

» ,’ 

εκεινων. 
ε » » ’ » ’ » ’, » 

οἱ δ᾽ ἀναβοήσαντες ἐκέλευον ἐκείνους ἄρχειν, 
Ν ’ ε ’ Ἁ ε » ’ Ἀ ε 

120 καὶ μάλιστα οἱ τριήραρχοι καὶ οἱ ἐπιβάται καὶ οἱ κυβερ- 
»“- ε » » » “ ΄’ Ν ᾿ ς »-“ 

νῆται. οἱ δ᾽ οὐκ ἔφασαν δεῖν στασιάζειν πρὸς τὴν ἑαυτῶν 
’΄ » , » ’ » “Ὁ ’ »Ἢ “-“ 

πόλιν " εἰ δέ τις ἐπικαλοίη τι αὐτοῖς, λόγον ἔφασαν χρῆναι 

διδόναι, μεμνημένους ὅσας τε ναυμαχίας αὐτοί τε καθ᾽ 
ε Ν ’ Ν ΄“ 5» ,ὔ ν Ν ΄-“ 

αὐυτοὺυς νενικΚΉ κατε και ναὺυς εἰλήφατε, οσᾶ ΤΕ μετα των 

195 ἄλλων ἀήττητοι γεγόνατε ἡμῶν ἡγουμένων, τάξιν ἔχοντες 
Ἃ ’ ’ Ν ε ΄ » Ν Ἀ Ν Ν 

τὴν κρατίστην διά τε τὴν ἡμετέραν ἀρετὴν καὶ διὰ τὴν 
ε ΄ ΄ ν Ν κ᾿ Ν Χ ΄ τ, 
υμετεραν προθυμίαν και κατὰ γὴν και κατα θάλατταν πυπαρ- 

χουσαν. 

ειν, ἀποθνήσκειν, τελευτᾶν. Κύπη. 

ὅ79, ὃ. ὅο ἔχειν πράγματα ν. 1. ὃ. 

56 ΑΜΊ; 81. 2; Η. 820. --- ἙΞρμοκρά- 
τους: 4185. σΘΠΟΓΑΙ, π6 δα τοπάρογοα 

Βοοά βουνίοθ ἴὸ 18. παίϊνο οἷἵν οἵ 

ΠΥΤΆΟΙΒ6, ῬΑΥ ΓΟ τὶν θη Ὁ τν 88 

Ροβίοσοα Ὀν 1π6 Αἰποηΐαηϑ. δ ννὰ8 

ἃ Τη 8} Οἵ ῬΓΟΠοι πΠορα ΟἹ ρΆΤ ΠΟ Βοητ1- 

᾿ηθηΐ8. “6 Βρθοῖῆς οοοδβίοη οὗ 1η18 

ῬΑΠΙ ΒΕ πθηῦ 8 πη Κηονη. ΒΒ 566 

ατοίθβ Πδι. οΓ Οὕτοεοο, ΤΝ. ΟΠ ΔΡ. 

81. --- ὡς φεύγοιεν: [ἴὉΓ {Π6 ορί. οἵ 
πα ϊσ, αἶβο. ἢ ἃ Οδιι54] βοηΐ,, βοθὸ (ἃ. 

2δ0,ν; Η.92Ὁ . --- ἀδίκως... παρὰ τὸν 
νόμον : {Π6 ΡῈ ΙΒ ΠΟΘ ἢ ὕ νγ8 ἀπ οβουν θα 
8.8 Ὑ06}} 8 Π͵ΘΡᾺ], -- τὰ λοιπά: ταν. 00. 

αι. 100,9; Ἡ. 7119}. --- μέχρι ἂν ἀφίκων- 
ται: πη} {Πιοὶν βιισσ 550 08 δοιαὶ αττίυε; 

ἴΟΓ {ΘΠ ΡΟΓΆ] οἰαπιβο 1} οοπβί. οἵ 
1η6 σοπᾶ. το ]., βοο ἃ. 339, 2 ; Ἡ. 921. 

- ἀντ᾽ ἐκείνων : ἰπβίοπε οἵ ἀνθ᾽ ἑαυτῶν. 
ΤῊΘ Ὑτ ΓΟ ΒΡΟΔΚΒ τομὴ ἢνἶδ οὐν Ροϊηῦ 
οὗ γίονν. ἐκεῖνος 18 οὔζθη {πΠ|8 τιϑοὰ ἴὸ 

5 Ν Ν ᾽ Ν Ε] ’, ’, ν» 

οὐδενὸς δὲ οὐδὲν ἐπαιτιωμένου, δεομένων ἔμει- 

ΤΟΙ͂Ο τὼ δὴ ΟΡ͵θοῦ τηϑης]οηρα ἰπη- 
τη αἸαίον Ῥοίοτο, Ἀπ 80. βίδηβ αἵ 

{{π|65 ἴῃ Ρἴδοθ οἵ δὴ δχρροίρα αὐτός; 
Β66 Οοῃ 1]. 6. 14 κπᾶ οἷ 11]. 4. 2; νἱ. 4. 

96, 97. 
28. ἄρχειν : ἰο οοπέϊηιιο ἐμ οοπιηιαη. 

-- εἰ δέ τις ἐπικαλοίη κτέ. : 566 ΑΡΡ. 
-- αὐτοὶ... νενικήκατε: {6 Βυθσάρῃ 
σπδηρο ἔγοηι πα ἶν, τὸ αἰν, αἶδβο, 18. ηοΐ 
Ἰῦτϑα. ΟἿ 11.4.18: ἅν, 1.98.) ΥἹ; δἱ 

ὅδ; νἱϊ. 4. 40. -- αὑτούς : ὑμᾶς αὐτοῦς, 
80, ἴοο, σφᾶς αὐτούς 7. 19, 29, Ὁ. 140, 

2, ν. (οΥ 140, ν, 2); Η. θ84 (εὐ θ8θ0 Δ). 
29. δεομένων: 8606. ὁ 20. Αἡ Αἵ- 

Πγτηαίϊνο 81}}}}., αὐτῶν ΟΥ πάντων, 18 
ΘΆΒΙν ΒῈΡΡΙΘα ἔσοσῃ {Π6 πθρ'., οὐδενός. 

ΟὟ ἰἰ. 2. 8. οὐδεὶς ἐκοιμήθη, οὐ μό- 

νον τοὺς ἀπολωλότας πενθοῦντες. ἩἮ. 

θ09 4. 8, ἴοο, ἃ γὙΥ τᾶν 6 ΒῈΡ- 

Ῥ] το ἔγουὴ ἈΠΟΥ ΠΟΥ οὐ ΟρρΡοβίΐο τηθδῃ- 
ἱῦ: Οὐ νυ θ»ν Υ1, ΠῚ 1088, 
- ἕως ἀφίκοντο: τη {δεν αοἰμαὶ ῃ 
αΥγιυδεῖ ; τοϊουτησ ἴὸ ἃ ἀοῆηϊΐζο Ροϊηΐ 
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ἙΛΛΗΝΙΚΑ . τ. 

΄ "5,7 ἘΤΙΝ ΠῚ ΄ , ,, ’ 
ναν ἕως ἀφίκοντο οἱ ἀντ᾽ ἐκείνων στρατηγοί, Δήμαρχός τε 

Ν ’ὔ 

130 Επιδόκου καὶ Μύσκων Μενεκράτους καὶ Πόταμις Γνώσιος. 
“-“ ΝῚ », 5 3 ε ἴον ’ ᾽ Α 

των δὲ τριηράρχων ομοσάαντές οὐ πλεῖστοι κατάξειν αυτους, 

᾿ Ν » ’ 5 , 5 ν 5 ᾽’ 

ἐπὰν εἰς Συρακούσας ἀφίκωνται, ἀπεπέμψαντο ὅποι ἠβούλ- 
,. 5» “Ὁ 50..23ὕ, Ν «ε ἃς «ε ’ 

οντὸο πάντας ἐπαινοῦντες - ἰδίᾳ δὲ οἱ πρὸς Ἑ. ρμοκράτην 
“ ἊΨ 5 ᾽ ’ 5» ’ Χ 

προσομιλοῦντες μάλιστα ἐπόθησαν τήν τε ἐπιμέλειαν καὶ 

1386 προθυμίαν καὶ κοινότητα. ὧν γὰρ ἐγίγνωσκε τοὺς ἐπιει- 

κεστάτους καὶ τριηράρχων καὶ κυβερνητῶν καὶ ἐπιβατῶν, 
ἑκάστης ἡμέρας πρωὶ καὶ πρὸς ἑσπέραν συναλίζων πρὸς 

ΕΥ̓ Ἀ ϊς ε »"» 5» "»᾿ ΄ » Δ ,͵ 

τὴν σκηνὴν τὴν ἑαυτοῦ ἀνεξυνοῦτο ὅ,τι ἔμελλεν ἢ λέγειν 
“ἡ ΄ 5 ,΄ Ξδ(ὃ ’ ΄ὔ Ν Ν 5 Ν 

ω) πράττειν, κακεινοῦυς εοιθοασκε κελεύων λέγειν τὰ μὲν απο 

140 τοῦ παραχρῆμα, τὰ δὲ βουλευσαμένους. ἐκ τούτων Ἕρμο- 

κράτης τὰ πολλὰ ἐν τῷ συνεδρίῳ εὐδόξει, λέγειν τε δοκῶν 

οἵ ναξὺ {π|6ὸ: α- 290.1:; 1.929. .ΟἍ 
μέχρι ἂν ἀφίκωνται 290. --- Δήμαρχος 
᾿πιδόκου : ἴοΥ {Π6 οτηϊββίοη οὐ {}6 
βονθυπίηρ που, 566 ἃ. 141, ν. 4; Η. 

1804. ΤΠ6 ἴΌΥΠὰ τι566 ΠΘΓΘ 15 {Π6 οἵ- 
ἤοΙ4] Οη6 ΘΟΙΏΤΠΟΠ ἴῃ ἴΠ6 ᾿ΠΒΟΓΙ ΡΟ 5 
οὗ 1π6 ρουϊοα, δπουρ [6 ἔοττη ν᾿ 
{Π6 γί. 4130 ὁθουῦβ. ΕῸΣ ΠΕΙΊΘΓΟΙΙΒ 

ΘΧΔΙΏΡ]685, 5866 {πΠ6 ἀοοσαπηθηῖβ ἰηβοτίθα 

ἴπ Τθοπη. δ (Ὅγοπα. Χρη. Πᾶ5 {Π18 

ΤΌΤ ΟἾΪν ΠΕΙῸ πᾶ τὶ. 3. 2, ἴῃ σί ν!ηρ 

ἃ ᾿ἰβῦ οὗ θι θα ΟΥ5; ΤΠΠΟ. πι565 Ὁ 

Ῥυΐ ΤΆΓΟΘΙν, τοῦ ἴῃ ᾿Υ. 119 (ἀραΐη ἃ 

1ἰβῦ οὔ θα ββαοῦβ νυ θη ]ν οορὶοα 

ἔγομ {Π6 ΓΘΟΟΓ 5) 6 Π85 {Ππἰτέθοη οχ- 
ἈΤΗΡΙ65. --- Γνώσιος : ἴ0Υ {Π6 ΟΠ. Το- 
ἰθηίίοη οὗ {πῸ ε οὗ {Ππ8 βίϑιη, 566 ἃ. 
ΒΡ εν Ὁ; ΗΣ 3901..}}; δ) οἡ 111. 1. 
10. -- κατάξειν : τηὐομεἱ 5φοιγο {ἠιοῖν τοοα 
ποτὶ δαπίϑἠπιεπί, ἘῸΥ ἔαΐ. ᾿πῇ., 566 

ΟΜΤ.27,ν.5;. 948 8.--- ἀπεπέμψατο: 
εἰϊδηιῖϑ8οαῖ πὶ ΘΧΡΥΘββίοηβ οὐ ροοῦ 
0111. ὙΤΠ6 πη]. ΠἰΚονῖβα Ἅη. νἱῖ. 7. 8; 
Ουτ. 1. 4.217; νἱϊ. 4. 28: ἴῃ Θϑ 0 6886, 

οὗ 8η αἰϑοτίοπαίθ ἔτθυν]]}. 
380. προσομιλοῦντες : ἱπηρῖ. Ρατγίϊο. 

α. 204, ν. 1; Η. 866 8. --- τὴν. 
κοινότητα: {πΠῸ ἃ.ί. ἰβ πού τϑρϑδίθα, 
Ῥϑόδαβο {πΠ6 βϑθραᾶγαῖθ ἰἀθ88 ἅγθ ὁ0η- 

5ΙΘΓΘα 88 ΤΟΥΤΉΪ Πρ 06 51Π90]6 ΘΟΠΟΘ6Ρ- 

τἴοη. ΠῸ σϑρϑετςς!0η οὐ [Π6 τί. ψ ἢ 

ΘΔ 0} νοι] τη }]ς {Π6Π| ἃ8 ἱπΠοροπαρηΐ 

ΟΥ σοπίγαβίρα. Κῦμπη. 405, 2. (Ο(κ 
ΡΙαῦ. λαρά. 09 ὁ καὶ ἣ σωφροσύνη καὶ 

ἡ δικαιοσύνη καὶ ἣ ἀνδρεία καὶ αὐτὴ ἡἣ 

φρόνησις. ---- ὧν... ἐπιβατῶν : ογ ἐλ ἐγῖε- 
γταγοῆιβ, εἰο., τυΐοδα ἀαὐφιαϊπίαποες ἢ πιααα 

ότι ἐΐηιθ ἐο ἐΐηιθ. ἘῸΤ {Π|60 ᾿ἱποοτρο- 
Ταίοη, 566 α. 184, ν.; Η. 906. ΟΡ 5. 1Πδὲ 

τοὺς ἐπιεικεστάτους 51{{678 ᾿ΠΟΟΙΡΟΓΑ- 

τἴοη Δ]οηρ ἢ 115 ἀθροπαθηΐ ρθη. 

τῶν. -. ἐπιβατῶν. --- συναλίζων : ἃ 
ΓΆΥΘ ψΟΥΩ͂ ΠΥ πο οὗ ἃ ῬΟΡα]8Τ 
Ἰοδθυ τ ἢ “ ἰΓΟῸΡ85 οὗ ἔσθ β. ὙΠῸ 
ΓΟΔΩ͂ΘΙ ΠΊΔΥ ΤΘΟΆ}] ἨΟΠΊΟΥ 5 ἅλις ἴῃ [Π6 
51 }}16 οὗ {π6Ὸ θ665 (Β 90). ΟΥ̓ «εἰξ 1. 

4 συναλιζόμενος παρήγγειλεν αὐτοῖς ἀπὸ 
ἸΙεροσολύμων μὴ χωρίζεσθαι. ---- ἀνεξυνοῦ- 
το: ἴτομη {π6 Ἰοηΐο- οτος ἔοτιῃ ξυνός 
ἴον κοινός. --- ἀπὸ τοῦ παραχρῆμα: ὁπ 
ἐλ6 βρτιῦ 07 ἐδα πιοπιεπί. (. παραχρῆ- 
μα, αχύφιῃρ!ο, οἤ-λαπά. 
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ἘΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 

᾿ ’ Ν ’ 

καὶ βουλεύειν τὰ κράτιστα. κατηγορήσας δὲ Τισσαφέρ. 
νους ἐν Λακεδαίμονι «Ἑρμοκράτης, μαρτυροῦντος καὶ 
» ’ὔ Ἀ ’ Ν μι ’ » ’; Ἀ 

Αστυόχου, καὶ δόξας τὰ ὄντα λέγειν, ἀφικόμενος παρὰ 

1465 Φαρνάβαζον, πρὶν αἰτῆσαι χρήματα λαβών, παρεσκευά- 
ζ Ν Ν » Ὁ , (0 ὃ ’, Ν ’, 

ετο προς ΤῊΝ εις “«αᾶοσρακουσὰαᾶς καύοοον ξένους ΤΕ και τριὴη- 

βέις. 
5 ,ὔ δὲ - ε ὃ (ὃ “ τ ᾿, » 

εν τουτῳ Εε Ὡκον οἱυ ια οχοι Των «υρακοσιωὼν εις 

“ Ν 

Μίλητον καὶ παρέλαβον τὰς ναῦς καὶ τὸ στράτευμα. 
» ’ Ν Ν Ἀ Ἂς »“» ’ 

Εν Θάσῳ δὲ κατὰ τὸν καιρὸν τουτον στάσεως γενο- 
, 5» ’ ε Ν ἊΝ ἜἙ ’, «ε Ἁ 

Ἰιδῦμένης ἐκπίπτουσιν οἱ λακωνισταὶ καὶ ὃ Λάκων ἁρμοστὴς 
57. 
Ετεόνικος. καταιτιαθεὶς δὲ ταῦτα πρᾶξαι σὺν Τισσα- 

φέρνει Πασιππίδας ὁ Λάκων ἔφυγεν ἐκ Σπάρτης" ἐπὶ δὲ τὸ 
, ἃ » “ Ε ΄ 5 Ν ἴω ’, .) ᾽,ὔ 

ναυτικον, ὁ εκεινος ἠθροίκει ΟΑἿἼΤΟ ΤΩΡν συμμάχων, ἐξεπέμφ.- 

θη Κρατησιππίδας, καὶ παρέλαβεν ἐν Χίῳ. 

91. κατηγορήσας Τισσαφέρνους: 
Ηδυποογαῖοβ πα ΡῸΠΘ ἴ0 ραγία {Π6 

ῬΓΘνΤΟἿΒ ΒῈΠΊΠΊΘΙ [0 ΘΟΠΡ] αἰ οἱ ΤῚ5- 

ΒΆΡΠΘΓΠΘΒ᾽ ἀ0α}}6- Πα] ηρ ἃπα ἴἰη- 

{σι 5. νυ τ{Ππ ΑἸΟΙ θα 65, ἢ πδα τοὸ- 

ΒΠ 164 ἴῃ {ΠπΠῸ ῬΑ ΪΆ] νυ ἄσαννα] οἵ 
Ῥογβίδη Βα ρον ἔσοπι {πὸ Τιδοοήδοηηο- 

πἶλη8. Το, ν 111. ὃς. “ΤΑΚιηρ {πὸ τοχί 
ἃ5 ἴὉ βία ηβ, {πὸ Ῥαγίϊο, 15. οδπι58] δη 

σῖνοβ {ΠπΠῸ τόαβοη ἢν ῬΠΆΡΠΆΡΔΖΙΙΒ, 

ὙΠῸ τγὰ8 {ΠῸ τῖνὰ] οὐ “ΤΊΒΒΑΡΠΟΙΠΟΒ, 

580. ΤΟΆΔΠν δαρροτγίοα ἩΙΙΟΟΥἴ08. 

ΤῊ Ἰαεθυβ αὐτόθ ἸΡῸΠ ΞΟ ΎΔΟΙΙΒΘ 

100 Κ ΡΙδοο 409 5».ο. Ἰ)1οά. ΧΕ]. 63. ζ. 

οἡ ἴ. 3. 15, ΑΒ νοο 5 ννὰ8 {πὸ Ργοῦ- 

ΘΟΘΒΒΟΥ οὐ ΜΙηάλσιβ ἴῃ οι ΠΠ οἵ 

{πὸ ἢθοί. - ἐν τούτῳ : ἐγ {δ πιοαηἐΐηι ; 

ἴο 6 [ΚΕ πὴ ἴῃ οοπποχίοη ἢ 29, 
ὙὙΠΘΤΘ {Π|Ὸ ἀΥτῖν ἃ] οὐ {πῸ πονν οἸθοίοα 

ΒΌΠΟΓΑΪΙΒ 85 αἰσοσαν θθοη πιοηίιϊοπθῶ, 

Χρη. πῖον 15. Πἰβ πασγαςϊνο ΠΟΤ ἴῃ 

ΟΥ̓ΘΓ᾽ ἴὸ βἰκοίοϊι βοπὶθ ΓραςΓῸ 5 ἴῃ {1Π|Ὸ 

ΟΠΔΥΔΟΙΟΥ οἱ ΠΥ οΥαῖθβ, ἃ πα {Πι18 10 

δοσοῦηῦ ΤῸ {πὸ Το] ηρ οἵ 8. ΤἸηθη ; 

{Πρ τὸ ργῖνο ἃ πο ὀχρ]αἰηῖηρ 1218 

το] αι!οΒ. Ὑ1} ΠΆΤΑ Δ ΖΙΒ, 

. ᾿ ΄ 
περι δὲ του- 

92. ἐν Θάσῳ: φαΥὶν ἴῃ {{Π|8 ΨΘΆΓ, 
Ῥοβα που, ἃ θα θυ ἴῃ {πΠῸ ρου θυ θηΐ 

οἵ {πὸ ον Παπανρα αὖ ΑτΠθη5, δα 

Ραῦ ἀἄοννη {πὸ ἀθιηο δου ἴῃ ΤΠ ΆΒ0Β; 
Ῥὰῦ ᾿ππτηθ Ἰαίον αὐτουννασα ἀπ 6 ΤΠὰ- 

βίη ΟἹ ΡΆΤΟΠΒ τϑο]] θα {Π|| 10 ΘΧῚ]65 Ἀ πα 

υνοηῦ οὐ ἴο {πὸ ραγίαηβ, 010 βῖποθ 

{πῶ} {πὸ Πδα τπηαϊηταϊηθα ἃ Πα ποβὲ ἴῃ 

{Ππ| δ] πα. Τῆαο. ν1]]. 64. ΤΊνΘ Ἰθδά θ᾽ 

ἴῃ {πὸ στον το. ΠΟΓΘ τη  ἸΟΠΘα ννἃ8 

ΤΡ δηζι8, γγ ῃ0 ΘΧΡΟΘΙ]ρα {π6 ραγίδη 

ΒΆΤΥ ΒΟ. ΠΩ Δαἀη 64. ΤΠ ΥΆΒ. θῈ]}18. 
Τ)6πι. χχ. ὅθ. Οὐ 1)]οᾶ. ΧΙ. 72. ὅ66 
4150 οἡ 4. 9. --- ἐκπίπτουσιν : 566 οἢ 27. 
- Εσπεόνικος : Π6 δα ρτϑνϊοιβὶν Π6] ἃ 
ἃ ΒΟΥ Ια ῖθ σΟΙ ΠΙΆ Πα ἀΠ6ΟΥ Αβίνο- 

οππ5. Το. νἱϊ]. 23. 4. --- Πασιπίδας : 
ῬΤΟΡ. δου Πρ 88 Δα ΤἶΓᾺ] οἵ {πὸ βαπδά- 
τὸ αὖ ΟΠ ἴοβ, 116 ΗἸΡΡοογαῖΘ8. 18 

Ῥ] απ ΒΠἷΡ8 αὖ Απίδηαγοβ (26). --- 

ἐπὶ τὸ ναντικόν : 10 {λε εοπιηιαηὶ ΟΥ̓ ἐλὸ 
ἤτοι. 8,66 οἡ 11]..4. 20. ΟΥα ΘΒ ΡΡ᾽ 488 

ἰβΒ ἴο νὲ τοραγᾶρᾷ ποῖ ἃ8 βΒυ ρουβθαϊηρ 
ῬΑΒΙρΡΙἄδ8 (Ἑστοίθ᾽ 8 νἱθν}), θὰ} ἃ8. {πὸ 
ΤΟΥΠῚᾺ] ΒΙΘΟΘΒΒΟΥ οὗ ΜΙΠαΆΓΒ. 

38, ἾΑγις . .. ποιούμενος : ἴῃ 418 
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ἘΛΛΉΝΙΕΚΑ αν χὶ 19 

Ν ’ 3 

τδδτους τοὺς χρόνους Θρασύλλου ἐν ᾿Αθήναις ὄντος ἴΑγις ἐκ 
τῆς Δεκελείας προνομὴν ποιούμενος πρὸς αὐτὰ τὰ τείχη 

“ 3 

ἦλθε τῶν ᾿Αθηναίων: Θράσυλλος δὲ ἐξαγαγὼν ᾿Αθηναίους 
κ Υ » ΝᾺ τγγ49. κ᾿ ΄, » Ψ , 

καὶ τοὺς ἄλλους τοὺς ἐν τῇ πόλει ὄντας ἅπαντας παρέταξε 
’ 

παρὰ τὸ Λύκειον γυμνάσιον ὡς μαχούμενος, ἂν προσίωσιν. 
ἰδὰ δὲ “ " 3 , » , 53 τα 3... Ζ 

160 ἰδὼν δὲ ταῦτα ἴΛγις ἀπήγαγε ταχέως, καί τινες αὐτῶν ὀλίγοι 34 
“ ἐπὶ »“" ε ἃς “ »““ 5 , [- ἰοὺ 5 ἴω 

τῶν ἐπὶ πᾶσιν ὑπὸ τῶν ψιλῶν ἀπέθανον. οἱ οὖν ᾿Αθηναῖοι 
ἮΝ ΄ χ κα » ΕῚ - 

τῷ Θρασύλλῳ διὰ ταῦτα ἔτι προθυμότεροι ἦσαν ἐφ᾽ ἃ ἧκε, 
Ἁ 

καὶ ἐψηφίσαντο ὁπλίτας τε αὐτὸν καταλέξασθαι χιλίους, 
ε ΄, δὲ Ἑ ΄ ΄ δὲ ΄ “Ὁ δὲ 5» ων 
ἱππέας δὲ ἑκατόν, τριήρεις δὲ πεντήκοντα. ἴΔγις δὲ ἐκ τῆς 86 

166 Δεκελείας ἰδὼν πλοῖα πολλὰ σίτου εἰς Πειραιᾶ καταθέοντα, 
τὶ οἷ » » “" ἿΝ Ψ 5 “ Ἀ » ’ 

οὐδὲν ὄφελος ἔφη εἶναι τοὺς μετ᾽ αὐτοῦ πολὺν ἤδη χρόνον 
᾽ » “ “ ο 

Αθηναίους εἴργειν τῆς γῆς, εἰ μή τις σχήσοι καὶ ὅθεν ὁ 

Ι Β.ο., οα {πὸ δᾶνϊοθ οὐ ΑἸοΙ θα 68, {ΠῸ θέειν ΟΡ ΡοΒϑα ἰο ἐλαύνειν, τοῖν. (ΟἿ, 

ὥραγῦίδηβ δα οοουρὶρα Τ)θοο]οῖα (14 

11165 που οὗ ΑἸΠΘΗ5) νυ Δ ἢ ΔΥΊῚΥ 

ὉΠπΠᾶοΥ Κὶηρ Αρὶβ, ἴπ ΟΥ͂ΘῚ ἴο ΠΙΠΙΘΓ 

1η6 ΑΥΠΘπἾδ 5 ἔγοπῃ {Π6 ου] να ϊίοη οἵ 

{ποῖν ΙΔη45. ἼΠππο. υἱῖ. τ ΤΥ, -- τοὺς 
ἄλλους... ἅπαντας: {Π6 ΠΟΠ-ΟἸ [ΖΘ 5 
(μέτοικοι, ξένοι) νὴ 0 ὑγοσο ποῦ ογαϊηδ- 
ΤΊ Ο41164 ὌΡΟΠ [ῸΣ ΜΠ} ὺν βουνῖθθ. 
0104. ΧΙ. 72 βᾶγ8 {πᾶῦ ποὺν θνθη οἱ 
ΤΠΘΠ 8Πα ῬΟΥ5 ΟΙΘ ΟΔΠ16 4 οὐ. --- τὸ 
Λύκειον: οαβί οὐ Αἰποπβ, Ροίοτο {ΠπῸ 

Οδίθ οἵ Τ)οοΠαγοβ. ϑίσαρο ἴχ. 9971. 

ΟΗ: ἃ. 37. 
9394. τῶν ἐπὶ πᾶσιν: {16 ἠἰπαηιοεί. 

(ΟΠ τι. 4.12.-- ἐφ᾽ ἃ ἧκε: τολαὶ 6 παὰ 
ὁθηι6 ἤογ. ΑΔ βυῦ8ί. Θχρυύθββίοη τπιβοὰ 

5 8 866. οὗ Βροοϊβοδίίοη. ΕῸΣ {πὸ 
ΟΠ ΒΒ οὗ {πὸ απίρο., βθο α. 152; Η. 

990. Α5 το {πὸ οδήθοῦ οὗ 115. οοτηϊηρ,, 

866 8,--- ὁπλίτας τε... ἱππέας δέ: [ὉΓ 

{Π6 ἰγδηβιτοη ἔτοπι {πῸ ΘΟραΪαίνο 

ἴο {πΠ6 δαἀνογβαίϊνε οοππθοίίομ, 566 Η. 
1040 . 

90. πλοῖα... σίτου: ρθη. οἵ ὁοοη- 

ἰθηῦ; οἵζθη. οοηϊοπη θα ἢ σθη. οὗ 

τηϑίθ συ 4]. ---- καταθέοντα : 5αἰζηι εἰοιυη; 

Ατ. Τεοὶ. 109 νὺν μὲν γὰρ οὔτε θέομεν 

οὔτ᾽ ἐλαύνομεν, ψΜΠ10}} {π6 Ξ6Π0]. 6χ- 

ῬΙαἰηβ οὔτε ἀνέμοις οὔτε κώπαις πλέο- 

μεν. 8) γἱ. 2. 29. --- εἴργειν : ε΄. εἴργειν 
9. ποῦ αἰβίϊποῦ νΘΓῸ5 ἃ5  θιἴο ἢ 5ΘΘΠῚ5 

ἴο σοηβί ον [π6π|. Οατίπι (τάς. 180) 
{π]|ηΚ5 {πὸ αΙβ πούϊοη. θθύνθθη εἴργειν 
δι οἱἱ ἃ εἴργειν 5} ἰπ τηπιβῦ. ὍΘ 
ΘΟ ΒΙ ΘΓ ἃ Ια ἀονθ] οριηθηῦ. ἘῸΓΣ 

{πὸ ἴθηβθ, 5βθ6 α. 200, ν. 4; 2095. -- 

Κλέαρχον τὸν Ῥαμφίου: 50 5ἰγ!6 
ΑἸνν αν 5 ἴῃ ΤΊ πιο. ; ἴῃ «4η. 1. 2. 9 Κλέαρ- 
χος ὃ Λακεδαιμόνιος φυγάς. ΕῸΓ Χοπο- 
ῬΠΟΠ 5 Βκθίοῃ οὔ 15 ομαυδοίου, 566 “η. 

1]. 6. 1--Τῦ. -- εἰ μὴ - -- φοιτᾷ : τὐιἼ658 056 
ϑ]ιοιία Ποία αἰ5ο {Ππὼι ρογὶβ ἤγοπι τολῖελι, 
εἰς. ΤῆΘ ΡῈ οἵ {Π6 ρυαΐῃ Ὀγοιρῆηΐ 

᾿πίο ΑἸΠΘἢ5 ΟΑπ6 ἔτγοτη [Π6 ΤΘΡΊΟΠΒ ΟἹ 

1{πΠ6 ΒΙΔΟΚ ὅθα. Νοῦ θνϑὴ ἴπ {π|6 οἵ 
Ῥόδοθ οουἹᾶ Αὐοα ρτοάποθ Ὀγθδά- 
βία 5. Βα ηοϊοηΐ ΓΙῸΣ ΠΟΥ ῬΟρΡα] δ Ιοη ; 

ἴλν 1655 αὖ ργϑϑθηῦ ἤθη {πῸ οσσαρᾶ- 

τίοπ οὗ Τ)ρορΙ οἷα στο θγθα ἀρυὶοα  Γ6 

πη ροββίθιο, ΟἿ 2φηι. 11. 6. 18; Τ)6πι. 
χχ. 51; 1,08. χχιῖ. σι ἰθνθηϑ᾽ [η- 
ἰγοά.; Βόθοκα,, δι. ΜΠ εοη. οπὰΡ. ΧΥ. τ 



ἘΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 

Ν ,ὕ “ -“ , ’, με Ν 

κατα θάλατταν σιτος φοιτᾷ κράτιστον Τε ειναι [καὶ] 

Κλέαρχον τὸν ἹῬαμφίου πρόξενον ὄντα Βυζαντίων πέμψαι 
ιτοεἰς Καλχηδόνα τε καὶ Βυζάντιον. δόξαντος δὲ τούτου, 

πληρωθεισῶν νεῶν ἔκ τε Μεγάρων καὶ παρὰ τῶν ἄλλων 
συμμάχων πεντεκαίδεκα στρατιωτίδων μᾶλλον ἢ ταχειῶν 
ν Ἀ " ἴω -“ -“ “ » ’ὔ » “κε 

ῴχετο. καὶ αὐτοῦ τῶν νεῶν τρεῖς ἀπόλλυνται ἐν τῳ ἔλλησ- 
’ ε Ν “ 5» “ Ε] , “ ἃ Φ..»ψἍ, » -“ ἈΝ 

πόντῳ ὑπὸ των Αττικὼν ἐννέα νεων, αι αει ἐνταῦθα τα 

115 πλοῖα διεφύλαττον, αἱ δ᾽ ἄλλαι ἔφυγον εἰς Σηστόν, ἐκεῖθεν 

δὲ εἰς Βυζάντιον ἐσώθησαν. ΘΟ ἃ ᾿ Ν ΕΣ » -πτ 
καὶ ὁ ἐνιαυτὸς ἔληγεν, ἐν ᾧ 

Καρχηδόνιοι ᾿Αννίβα ἡγουμένου στρατεύσαντες ἐπὶ Σικε- 

λίαν δέκα μυριάσι στρατιᾶς αἱροῦσιν ἐν τρισὶ μησὶ δύο 

πόλεις “Ἑλληνίδας Σελινοῦντά τε καὶ Ἱμέραν. 
'φὰ ν»ν» » Φ 4 » Ν 9 ΡΙ. 

Τῷ δὲ ἄλλῳ ἔτει, [ᾧ ἢν ᾿Ολυμπιὰς τρίτη καὶ ἐνενηκοσ- 

1 σχήσοι : ἴογ {ΠῸ τηοᾶθ αηα ἴθ η8ο, 506 (. 
02, 4; 247; Η. 8ρῦ «; 992. --- ὅθεν : 

ἴοῦ 16 οπββίοπ οἵ {Π6 δηΐθο., βθ6 (ἃ. 

162, ν.1; Η. 9074. Τῇ σϑύρυθηοθ 18 

τη8 6 ἀθῆηϊίθ Ὀν εἰς τὴν Καλχηδόνα τε 

καὶ Βυζάντιον ῬοΊ]ονν. 
90. δόξαντος δὲ τούτου : [ΟΓ {16 

ΠΊΟΤΘ 508] δόξαν ΟΥ δόξαντα δὲ ταῦτα. 
80 8180 7.80; ν. 2.34. 8666. 278,2; 
Η. 914 ἃ. --- ζχετο: 86. Κλέαρχος. ---- 
αὐτοῦ : λΐ5 ((ἸΘΑΤΟἢ5᾽). -- τῶν ̓ Αττι- 
κῶν: εὐ 22. -- αἰς Σηστόν : ἃ8 ϑ'οβίιιβ 
γγ858 1Π6η ἴῃ {πὸ πα η65 οἵ {πὸ ΑΥΠπθηϊ- 

ΔΠΒ (866 11, απα 2. 13), {Π|18 18 ῬΧῸΡ. 

ἃ ΘΟΡΥ 568 τηϊβίακο ΤῸ} εἰς ΓΑβυδον. 
357. ᾿Αννίβα: ἨδΔΠΗΪΡΑ], {Ππ6 βοὴ οἵ 

αἰξοοη. Ἐὸγ {πὸ Τ)ογ. σϑη., 5606 (. 39, 
9; Η, 140 10. ΤΙοΐ, ΧΙ, ς2 Ρ]αοθβ {18 
οχροδπίοη ἰη Ὁ]. 92,4 --- 409 πο, ΤῊ Ϊ8 
ἄἀθνίοθ ἴῸΓ Πατὴρ ἃ ΚΘΆΓ αἵ {Π6 οοβο 

ΟΥ̓ 118. ΠΙΒΙΟΤΥ 185 ΘΙ] ον δα Τουσ {ἰπη6 8 
ἰπ {πὸ Ππεἰϊεπίσα, {πὸ ΟΥΠΟΥ πίη 8 

θοΐηρ 2. 19; ς. 21; 11, 2. 24, Χοπο- 

ῬῆΟη ΠᾺΡ πᾶνο ἱπβοτίθα {π086 ἄαίοβ 

88 8ἂΠ ἈΓΓοτ᾿ που ρ ἢ, ἀη τβρὶ ορ 
{Π|18 οηθ, ν  ] ἢ νοι θῸ ἴῃ ΟΥ̓͂ΟΥ αἵ 

[6 οπᾶ οἵ 1. 3.--- δέκα μυριάσι στρα- 

τιᾶξ : 80. 5.31; Ἅπ,..1.....Ὁ. Κῦρε, 
41, ὃ ἴΚ68 στρατιᾶς ἃ8 ρ6η. οΟὗὁἨ πηεδίο- 

τα]; Δ ΟΙΡγθο ῦ (οα “ἡ. 1. 4. δ) ἃ8 
Β6η. Ρασί.; οὐ Τωγ8. τι. ῶ1 πεντήκοντα 
μυριάδας στρατιάν. 

Ομαρ. 9, ΤηΘ ὑπνθην -ΒΘΟ ΟΠ ὙΘᾺΓ 
ΟἹ ἀπ νγᾶσ, 409 ».ο. 7) λ6 Αἰμεηπίαηϑ 70γ- 
ἐν Τλονίσιι5 απαὶ βοπαὶ οὐ {116 πεὶῦ ἤθει 

ππάίον ΠΤ ]γαβη 8 10 ϑ'απιος (1), τυλθηοο ἢ6 
πη αἰογίαϊε5 ορεγαίίονβ αφαϊπ5ί {116 τουοί!οεἱ 
7Τοηίαῃ οἰϊίος5, αἰἰαοἰ8 Ῥυφοία (32,8), 1αἶο8 

Οὐοἰορίιοι ἀπε Νοίζιηι, ἱπυαοβ Γι γαΐα 

απεὶ γιαγολος ὁπ 1 ρἠοβιι8 τοιοῦτο ἢ ἴ5 εἰ6- 

“Πεαιοα δὴ {}ι6 ᾿ ρλεβίαηβ τοὶ! διὸ πε» ὁ 

Τιββαρ ιογηοα απεὶ {λ6 δ οἰ ίαη αἰϊΐο5 (4-- 
10). αἀναπαϊοπΐηᾳ ]οηΐα, 6 ἐαΐξεβ 7οιῪ 
ΟΓ {μ6 δ᾽ γγαοσιιβαὴ 5] ρ5 τοΐλλι ἐδιοὶν ογθιυ8 

οὐ Μομηπα ἀπε οἰαβοβ ἰδθ γοβὶ ἵηῖο 

Ἰρλοβι (11, 12}; βοηεἰβ 116 ρυϊβοηουδ ἴὸ 

«Αἰδοη8 (τυλιογο ἐλθ αὐὸ σοη Πηθαὶ ἐπ {]ι6 
5ί0η6 “ΗΑΥΥΟ5 δε ἐβοαρο ἵπ {δι σοι 86 οὗ 
{16 τὐΐπίον ἰο ])δορίοΐα), απαεὶ 7οΐη5 Αἰεϊδὶ- 
αὐ αἱ ϑ'ίοβίνι, τυλιόησθ {δι τὐ]ιοῖο αὐτὰ 

ΟΥΟ5865 ΟΥ̓ΡΥ [0 7.απιρβασιιβ ΧὉΥ {δι6 τοϊπίον 
(13). αΑϊεϊνϑίαε!ος τὐπαἰογίαζοβ ἰο σοπϑοίϊ- 
εἰαίε δια 7όγοο8, με }υὶβ οὐῦη πιθη γοἤιι56 ἰο 

“7ιαιογηΐκο τοῖα ἐλιοβ6 ο.7γ7 ΤΑγαβη νι τὐιεϊ 
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ἙΛΛΗΝΙΚΑ 1. τ, 2. 

, 4ν νι Ν δ᾽ δ 5 ΄ 3 ’, Ν 
τή, ἢ προστεθεῖσα ξυνωρὶς ἐνίκα Ἐὐαγόρου ᾿Ηλείου, τὸ 
δὲ (ὃ 3 ΄’΄ “Ὁ δὲ τς αν 5. Ν » 5 
ἐ στάδιον Εὐβώτας Κυρηναῖος, ἐπὶ ἐφόρου μὲν ὄντος ἐν 

’ 5 74 ᾿, Ε] 5 3 ’, » ’ 

Σπάρτῃ Εὐαρχίππου, ἄρχοντος δ᾽ ἐν ᾿Αθήναις Εὐκτήμον- 

ος,] ᾿Αθηναῖοι μὲν Θορικὸν ἐτείχισαν, Θράσυλλος δὲ τά 

τε ψηφισθέντα πλοῖα λαβὼν καὶ πεντακισχιλίους τῶν ναυ- 

τῶν πελταστὰς ποιησάμενος, [ὡς ἅμα καὶ πελτασταῖς 
5 ἂρ 5 ’, λ » ’, “ θέ 3 . ΄ 

ἐσομένοις,] ἐξέπλευσεν ἀρχομένου τοῦ θέρους εἰς Σάμον. 
ΕῚ ΄“- ᾿ ᾽ὕ “-“ ε ,ὕ » » Ψ'. Ν 

εκει δὲ μεινας τρεις ἡμέρας ἔπλευσεν εις Πύγελα: και: 

» - Νὰ { ἋᾺ 5» ’ὕ Ὶ Ἂ -“ ’ 

ἐνταῦθα τὴν τε χώραν ἐδήου και προσέβαλλε τῳ τείχει. 

ἐκ δὲ τῆς Μιλήτου βοηθήσαντές τινες τοῖς Πυγελεῦσι διε- 
ἽΝ » “ 5 ’ Ν ἈΝ 502 

σπαρμέενους οντας τῶν Αθηναίων τους ψιλοὺς ἐδίωκον. 
ε 

οι 

δὲ πελτασταὶ καὶ τῶν ὁπλιτῶν δύο λόχοι βοηθήσαντες 

ἐλιε5ε γε]ιαδιΠαίο ἐδοηιβοἶνοβ ὃῃ ρανίϊοείραί- 
ἵπῳ ἴπ {δι υἱοίογῃ οὐοῦ Ῥμαγπαναξιι5 αὐ 
Αὐγάιις (14--17). Οἰλεν οὐδηί5 ΚΓ {]ι6 ψεαν: 
Οογυρἠαβίμηι ( ψέπι5) τεσουοτεαὶ ὃῳ {Πι6 
71 αεοεἰαοηιοπίαηϑ ; {6 7])ογίαπ, σοἰοη 55 ο 
ργαείοία δοίγαψοι ὃδῳ ἐπε Αεἰιαεαη5. 

1. τῷ δὲ ἄλλῳ ἔτει: οἡ {Π6 ἀδίο, 
Δ Πα ὁ {Π6 γνογβ ᾧ ἦν... Εὐκτήμονος, 

566 [ηϊτοά. Ρ. ΧχΙ.--- προστεθεῖσα : {1115 
οοπίοϑὺ τῦγ88 ἴΠ6η ἰη το πορα ἴον {ΠπῸ 
ἢγβὺ {π|Θ. Ῥϑιβϑ. νυ. ὃ. 10 δρόμος δὲ 
δύο ἵππων τελείων συνωρὶς κληθεῖσα τρέ- 

τῇ μὲν ὀλυμπιάδι ἐτέθη πρὸς ταῖς ἐνενή- 
κοντα, Εὐαγόρας δὲ ἐνίκησεν ᾿Ηλεῖος. -- 
ἐπὶ ἐφόρου μὲν ὄντος Βιὐαρχίππου : 
{π6 ρθη. ἰῇ ἐπί (ἀρποίϊηρ {{π|6) 

οἴτζθῃ βίϑη 5 ἴῃ Ομ πθχίοη 1 8. Ρᾶτ- 
τ16., θὰ ΟὨ]Ὺ οὐ {Π6 ΡΓ68. ἴθῃηβθ. Ἱζα πη. 
4538, 1. 2. --- Θορικόν: ϑοοτγαίοβ, 276ηι. 
11. ς. 28 Ε΄,, 15 τθρυθβθηΐθα 85 δα ν]βίησ' 

1η6 γοιηροῦ ῬοΎΪΟΪ68. τὸ Τουν {ΠῸ 
τηοπηΐβη-"ν4}15 οὐ Αἰοα. ΤῊ οὈ]θοῖ 
ΠΟΥ γγἃ5 ῬΓΟΌΔΌΙν ἴο Ργοΐθοῦ {πὸ ρυϑῖϊη- 

5105 βδ}Π|πρ ἰηΐο {πῸὸ Ῥίτγδθιβ (οὶ 
Τῆσο. νἱ]. 4), )ηα [Π6 511 ν 6 Γ-τ}Π 68 

οὗ Πιαυγίαπι, οχίθπαϊηρ ἔγομ ΓΓΠΟΤΊΟΙΙ5 
ΟΠ {π6 οαβύ ἴο Απδρῃ]γβίαβ οα {ΠπῸ 

γγοδὺ (ς ἀς Τέεοῖ. 4. 48 ἔ.; ΤιβαΚο᾿β 

Τορ. Αἰλ., ΤΙ|., Ρ. 89). --- τὰ δὲ ψηφισ- 
θέντα πλοῖα: 566 1. 94. --- πεντακισχι- 
λίους τῶν ναυτῶν : ΒΟΘΟΚΙ͂,, ᾿ιδ. οοη. 
0 {6 Αἰπμεπίαπβ, ΡΡ. 982 ἔ., βδυτηδίθβ 

1Ππ6 ΟΥΟΝ οὗ ἃ {τίσοιηθ δὖ 140 το 170 
Π]6η. [Ὁ ψοιυ]α, ΔοοοΓαΙ ΠΡΊΥ, τρα πὶ γῸ 

ἔτσοτῃ 7000 ἰο 8500 ναῦται ἴο πιδη {Π 6 
ΠΟΥ ἢθοί. -- ὡς ἅμα... ἐσομένοις : ἰπ- 

τογροϊαῖθα δηα τπιπ γα 5] 8 Ὁ]6, τ 1688, 

ῬΟΒΒΙΌΙν, 45 αδ΄. οἵ δοσοιηρδηϊμηθηΐ 

ὙΠ ἐξέπλευσε. ὅ66 ΑΡΡ.---ἀρχομένον 
τοῦ θέρους : 566 ὁ 1. 2. --- ας Σάμον: 
{πὸ ἀφοϊβδῖνο νἱοίονν οὗ Οὐ ζΖίουβ πανϊηρ 

ἄοπο ἀὐννὰν πὶ Δην πρρᾶ οὗ Αἰδο- 
πΐδη το που οθιηθηἐβ ἴῃ {πΠῸ6 ΗΘ] ]Θβροηΐ, 

ΤἬΓΆΒΥ 8. 15 δὖῦ ΠΡογν ἴο ορϑσαΐίθ 
ἀραϊηδῦ {ΠπῸ Τοηΐαη Οἰτ165. σγβῖοἢ Πδά 

του θα {ΠῸ γ θὰ γ Ῥοΐοτσοθ. 

2. Πύγελα: « ἴονγη βοιίῃ οὗ Ερμο- 
55. βΒίγαρο χίν. 099. -- διεσπαρμέ- 
νους ὄντας: {π6 σοιμθἰπαίίοη οὗ ὥν 
ἢ {Π6 ῬΑτ ΟΡ] 6 οὗ Ἀποίμου γ Ὁ 18 

ταᾶσο. ΟἿ ῬΙαῦ. Ζοσα. χὶϊ. 969} σὺ δ᾽ 
ὧν δὴ διαφέρων πάντων τῶν ἐμφρόνων, 
οὐχ ἕξεις εἰπεῖν. Καπη. 989, 4, ποίϑ 8. 

3. λόχοι : {π6 5γθηρίῃ οὔ {π6 Αὐο 
λόχος γατῖθα σπῖτι {ΠπῸ ἰοΐ8] οἵ ἔογοθβ 
ἴπ ΒΘΥΎΪΟΘ; 5686 οὁἢ ἴΪ. 4. 99. --- πρός: 

15 

τῷ 
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28 

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 

ἈΝ Ἀ ε “ Ν » ’ὕ ν Ἀ » ’ πρὸς τοὺς αὑτῶν ψιλοὺς ἀπέκτειναν ἅπαντας τοὺς ἐκ Μιλή- 
» Ν » , Ἃ » , Ν 2 ’ Ν του ἐκτὸς ὀλίγων, καὶ ἀσπίδας ἔλαβον ὡς διακοσίας, καὶ 

τρόπαιον ἔστησαν. τῇ δὲ ὑστεραίᾳ ἔπλευσαν εἰς Νότιον, 
καὶ ἐντεῦθεν παρασκευασάμενοι ἐπορεύοντο εἰς Κολοφῶνα. 
Κολοφώνιοι δὲ προσεχώρησαν. καὶ τῆς ἐπιούσης νυκτὸς 
"» ᾿ 5» Ἀ ,ὔ » ,ὔ -“ ’ Ἀ ’ ἐνέβαλον εἰς τὴν Λυδίαν ἀκμάζοντος τοῦ σίτου, καὶ κώμας 

Ἀ » , Ἀ ,ὔ » ᾿ 5» ’ τε πολλὰς ἐνέπρησαν καὶ χρήματα ἔλαβον καὶ ἀνδράποδα 
καὶ ἄλλην λείαν πολλήν. Στάγης δὲ ὁ Πέρσης περὶ ταῦτα 
τὰ χωρία ὦν, ἐπεὶ οἱ ᾿Αθηναῖοι ἐκ τοῦ στρατοπέδου διεσκε- 

΄, ζν νἶ Ν ον. ΄᾿ὔ , “- δασμένοι ἦσαν κατὰ τὰς ἰδίας λείας, βοηθησάντων τῶν 
ε ’ μά Ἀ Ν ») ε Ν οὗ 9 ’ ’ ἱππέων ἕνα μὲν ζωὸν ἔλαβεν, ἑπτὰ δὲ ἀπέκτεινε. Θρά- 

Ἀ Ν »-“ 5 ,ὕ » Ἀ ν. Ν συλλος δὲ μετὰ ταῦτα ἀπήγαγεν ἐπὶ θάλατταν τὴν στρα- 
’ ε 9᾽ νγι ,ὔ ,’ ἈἉ τιᾶν, ὡς εἰς φεσον πλευσούμενος. Τισσαφέρνης δὲ 

αἰσθόμενος τοῦτο τὸ ἐπιχείρημα, στρατιάν τε συνέλεγε 
ἈΝ Ἀ ε ΄“- 5 , , “ 5 πολλὴν καὶ ἱππεῖς ἀπέστελλε παραγγέλλων πᾶσιν εἰς 

7.81 τρε ΟΥ τί ρεοηίηη. 

Ἔφεσον βοηθεῖν τῇ ᾿Δρτέμιδι. 

ἰηβίρδα οἵ {ΠπῸ τρια ἀαϊνο οοη- 

Βίγποίίοη. (ἿΠ πρός ἀραῖη ἴῃ 9 τ ἃ 

αΠΠοσοης ΓΟγοο. --- ψιλούς : ἱποϊπάίηρ 
ῬΓΟΡΆΌΙΥ ἸΆν Ἰ η- ὉΠ ΟΥΟΤΒ, ἉΓΟΙΙΟΤῈ 

ἀπ} ΘΠ ΠΠΡΌΓΒ. 

4 Νότιον : ἃ ΡΓΟΠΊΟΠίΟΤΥ ἡ ΠΩ βοη- 
ΡῬογὲ ἀθοιυῦ ἴἔννὸ 1165 Ττοι ΟἸΟΡΠοη. 
τὰν ΧχΧχυῖ 20, δίηοο 427 πιο., θη 

{πὸ ΑὙΠ ΘΔ 5. Βοῖοι ἀπ ΘΟ]ΟπΪΖοῦ 

{15 Ρ'δοο (ΤἼνῖο. 111... 34}, 1Ὁ Πιδ 4 ῥχγο)». 

σοι η6 6] ἰ {Π| 6 1Ὁ ΠΙᾺ 618. --- παρασκευ- 
ασάμενοι : πού ΟἾΪν' ΓῸΓ τη ΤΟ ΐης, Τὰ} 

Αἰβὸ [Ὁ {Ππ|Ὸὸ αἰΐαοῖκς πρὸ ΟὈἸΟΡΠ ΟΝ 

πη {1|οὸ ταὶ Πναϊὰ. --- ἀκμά- 
ἵοντος τοῦ σίτου : εἦδη {}6 σγαΐη τῦὰς 

ΟἿ Ἰλίοι. ἢ]. 

ἴχ. ΟἹ ἠνείχοντο σῖτον, ὃς ἐν ἀκμῇ τότε 

ἦν, συγκομιζόμενον ; "“Πνιο. 11, το. ὕ τοῦ 

ΤΊ 
ᾺΒ. ῬΓΟν. ΘΑΥν ἴῃ «Ππ|Π6. -- πολλήν: 
ἐπι τεαί αὐππάαποε ; ΟὟ. {πῸ θα ρ]ατς 

Ροβίτίοη. 

η10 

͵ ἐ ΕΝ: 
θέρους καὶ τοῦ σίτου ἀκμάζοντος. 

Θράσυλλος δὲ ἑβδόμῃ 

δ. Στάγης: {Π| Ἰἰδιαοπαηΐ οἵ ΤΊ8- 
ΒΆΡΠΟΥΠοα. πο, νὴ. τ6. 15. --- κατὰ 
τὰς ἰδίας λείας : ὁ.0}} ἴῃ αὐιοβί οἱ νοοῖ 
ἴον ΙΒ ἢ, ποῦ ΤῸ {πὸ ἡ ΠΟ ]6 Ἁτιην. 
- βοηθησάντων : ἰτη Ρ] νη ἃ ῬΥΪΟΥ δἵ- 
ἴδοκ οἢ {ΠΗ Τογαρίηρ ΔΕ θπΐδηβ; θὰϊ 
866 ΑΡρΡ. 

6. πλευσούμενος : ἴογ {Π|15 Τα. τ]ὰ. 
ἴοΓπι, 866 6. 110, 11. 2, ν. 3; Η. 496. 

“ὟΙΘ Του το 15 πβϑοα Ὀν Αἰῖο υυ ἴθ 8 

ἴπ {πὸ οα86 οἵ εἰρη αἰ Ποσθηῦ ν υθ8. 
-- ἱππεῖς : ἰηβίοα οἵ {πὸ ΟἹ Υ ΤΌΤΗὶ 

ἱππέας. Ο. ὕ8, 8, ν. 8; Η. 9086. --- 

τῇ ᾿Αρτέμιδι: 45 {{ ὖὺὄ {πὸ βαοτοα ἴθηι- 
ΡῈ οἵ Ασα θηνβ νοτο {πσοατοηθ Ὀν {ΠῸ 

ΘΠΟν. ἼΠὸ σού 088. ννὰ8 Ποπογοιῖ 
4180 ὈΥ 116 Ῥογβίδηβ. Οὗ “4η. 1. 6. 1. 
Μότο {πὰπ 400 γοαγΒ ἸΆ ΤΟΥ ἃ ΤΟ} να 8 

Τα 56 ἴῃ ΤΡ δα8. ἢ ἃ ἰκὸ Ῥγοΐοχι. 
Αοἰβ χῖχ. 98 

Ἴ. ἑβδόμῃ καὶ δεκάτῃ : [ΟἿ ἑπτακαι- 
δεκάτῃ. ΕΟ. 171, 2, ν. 1; Η. 291 8. -- 

σι 

-: 



ἘΛΛΗΝΙΚΑ 1. 2. 

80 καὶ δεκάτῃ ἡμέρᾳ μετὰ τὴν εἰσβολὴν εἰς Γἄφεσον ἔπλευσε, 
Ἅ Ν Ν ε , Ν Ν ΄ Ν 5 ,ὔ 

καὶ τοὺς μὲν ὁπλίτας πρὸς τὸν Κορησσὸν ἀποβιβάσας, 
Ν ἐπ ά- ““ δὴ ἣἷς Ἄν". ,ὔ Ά Ν ᾿Ξ, 

τοὺς δὲ ἱππεῖς καὶ πελταστὰς καὶ ἐπιβάτας καὶ τοὺς ἄλλους 
΄ Ν Ν μὰ ϑιεῖν Ν ν “ ,ὕ “ “.- 

πάντας πρὸς τὸ ἔλος ἐπι τὰ ἐτερα τῆς πόλεως, ἀμα Τῇ 

ἡμέρᾳ προσῆγε δύο στρατόπεδα. οἵ δ᾽ ἐκ τῆς πόλεως 

85 ἐβοήθησαν σφίσιν, οἵ τε σύμμαχοι, οὺς Τισσαφέρνης 

ἤγαγε, καὶ Συρακόσιοι οἵ τ᾽ ἀπὸ τῶν προτέρων εἴκοσι 

40 

45 

εϑ 

[ων δέν 5 Ν ε ,ὔ ’ ὁ ’ ’ὔ 

νεῶν καὶ απο εἐτέρων πΕεντε, αι ετυχον ΤΟΤΕ παράγενομεναι, 

Ἄ Ν 5 ͵,ὕ οἦοὺ΄ κε 

νεωστὶ ἤκουσαι μετὰ Εἰὐκλέους τε τοῦ Ἵππωνος καὶ Ἧρα- 
(ὃ αι τ ἊΝ ΄ο“ Ν ὌΝ ’ 

κλείδου τοῦ ᾿Αριστογένους στρατηγῶν, και Σελινούσιαι 

δύο. 
ζω Ν᾿ ὕ “ Ν Ν Χ ε ’ Ἁ 

ουτοι δὲ παντες πρώωτον μεν προς τους ὁπλίτας τους 

ἐν Κορησσῷ ἐβοήθησαν " τούτους δὲ τρεψάμενοι καὶ ἀπο- 
΄ 9 39. αὶ ε ες δ ΠΡ ἘΝῚ Ν , 

κτεινᾶαντες ἐξ αὐυτων ὡς ει εκᾶατον Και εἰς ΤῊΝ θάλατταν 

 . Ἀ Ἀ Ν. Ἀ ν (Ἵ ’ὔ »Ἤ 

καταδιώξαντες πρὸς τοὺς παρὰ τὸ ἕλος ἐτράποντο. ἔφυγον 

δὲ κἀκεῖ οἱ ᾿Αθηναῖοι, καὶ ἀπώλοντο αὐτῶν ὡς τριακόσιοι. 
6 Ἂ τ΄ὸὰὥ ’ ’ 53 “Ὁ » νὴ . Ν 

οι δὲ Εφέσιοι τροταιον ἐνταῦθα εστησαν Και ετέρον προς 

τῳ Κορησσῳ. 

τίστοις γενομένοις ἀριστεῖα 

“Ὁ δὲ ν᾿ “ Ν ΟΝ , 

τοις οἐ «Τρακοσίιοις και Σελινουσίοις κρα- 
» «Ὁ “Ὁ Ν 50..3.ἅ, 

ἔδωκαν και κοινγ) και ἰδίᾳ. 
ι ε 

πολλοῖς, καὶ οἰκεῖν ἀτέλειαν ἔδοσαν τῷ βουλομένῳ ἀεί: 

εἰσβολήν: εΓ ἐνέβαλον 4. ---Κορησσόν : 
ἃ τἸποππίαϊη 40 βίβδαϊα βου οἵ ΕρΠο- 

515. ΠΙοά. χῖν. 90. --- πρὸς τὸ ἕλος 
εον πόλεως : πραν' ἐΪι6 βισαλιρ οη {{ι6 οἰ εν 
(1.6. πουίμογ πη) 8ἰαθ οὗ {λ6 οἰΐη. ---- δύο 
στρατόπεδα: 1.6. {Π6 ἔϊῦο ατηιΐο8. 6η- 

ἐαπιροα ἃ5 Ἰπα]οαῖθα ἀθονο. 
8. σφίσιν: {18 οαπποῦ Ὀ6 οογγροῦ. 

566. Δρρ. --- καὶ Σελινούσιαι δύο: ὈΥ 
ΔηΔΟΟΪαΠοα. (Η. 1009), ψΠΟΓΘ νγ6 
5Πο 14 πᾶν θχροοίρα καὶ οἱ ἀπὸ τῶν 

Σελινουσίων δυοῖν. ΤΠ ἀΥΓῖν ἃ] οὗ {Ππ656 
8Π105 ἴῃ 412 Β.6. 15 ποϊρᾷ Ὀγν ΤΠ. ν]1]. 
26. 6 εἴκοσι νῆες Συρακοσίων ἦλθον καὶ 
Σελινούντιαι δύο. 

9. πρός: ἰο πιεοί ; ἴπΠ6 σΟΠποχίοη 

Βἶῖνοβ ἃ ποβί!]8 Β60η86. Τύ 15. πιβρῇ αἱ - 

ἔθυθηῦγ Δθονθ ἴῃ 9. --- ὡς εἰ; αδοιιέ, ἃ 5 

ἴῃ 11. 4. 25; βΡΌΠΟΓΑΙΠΠΥ ὡς ΟΥ ὡς εἰς. --- 

πρὸς ἐτράποντο : {πγηεεἰ ἃ τη Ποα 
αφαϊηϑί. 

10. πρὸς τῷ Κορησσῴ: εΓ' 7 πρὸς 
τὸν Κορησσόν, ἃπα ποίθ {πὸ Οπδπρο οἵ 

ὁ4506. Η. 187. --- τοῖς Συρακοσίοις καὶ 
Σελινουσίοις : 5606 οπ 1. 90. --- ἔδωκαν, 
ἔδοσαν : ΓΠοίοτγῖοα] ναί αἰϊοπ, ΤΠ 510} 
886 {Πὸ Ὁ]. ΓΟΓΠῚΒ οἵ δουῖβίβ ἴῃ κα ἅΓ6 

ποῦ ἱπίτθαπθηῦ. ΟΥὨ Ουν. 1. κ. ὃ 
, ἔδωκαν, ἵν. 6. 12 παρέδοσαν 

- οἷς διέδωκαν. Οὐ 11Π 1, Ν 1; 
Η, 492. --- οἰκεῖν: {[Π6 ᾿ἰπηῇ. ἀθροπαβ 

ὍΡΟΝ ἀτέλειαν ἔδοσαν 85 ἱπο] πα ϊηρ {Π6 
ποίϊοῃ οὗ Ῥϑυτηββϑίοῃ ; σγαπίθε {ἰοηι {ἦι 
Ρυϊυϊίοσο ἰο αἰτυοῖ! 766 ἤγοπι ριιίϊο διιν- 

εἰρη8. --- τῷ βουλομένῳ ἀεί: οατῖν. ἰο 

ἑκάστῳ τῷ βουλομένῳ. Τῃ {115 ἸαΊΟΤΩ 

ἔδοσαν .. 

17 

10 



18 ΞἘΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 

ΣελιΨουσίοις δέ, ἐπεὶ ἡ πόλις ἀπωλώλει, καὶ πολιτείαν 
δ0 ἔδοσαν. οἱ δ᾽ ᾿Αθηναῖοι τοὺς νεκροὺς ὑποσπόνδους ἀπο- 11 

λαβόντες ἀπέπλευσαν εἰς Νότιον, κἀκεῖ θάψαντες αὐτοὺς 

ἔπλεον ἐπὶ Λέσβου καὶ Ἑλλησπόντου. ὁρμοῦντες δὲ ἐν 12 

Μηθύμνῃ τῆς Λέσβου εἶδον παραπλεούσας ἐξ ̓ Εφέσου τὰς 

Συρακοσίας ναῦς πέντε καὶ εἴκοσι" καὶ ἐπ᾽ αὐτὰς ἀναχ- 
δ5 θέντες τέτταρας μὲν ἔλαβον αὐτοῖς ἀνδράσι, τὰς δ᾽ ἄλλας 

κατεδίωξαν εἰς Γἔφεσον. καὶ τοὺς μὲν ἄλλους αἰχμαλώ- 

τους Θράσυλλος εἰς ᾿Αθήνας ἀπέπεμψε πάντας, ᾽ΛΑλκιβι- 

άδην δὲ ᾿Αθηναῖον, ᾿Αλκιβιάδου ὄντα ἀνεψιὸν καὶ συμφυ- 

18 

γάδα, ἀπέλυσεν. ἐντεῦθεν δὲ ἔπλευσεν εἰς τὴν Σηστὸν 
Ν Ν Ἂν , » “Ὁ Ν ν ε Ν 

60 πρὸς τὸ ἄλλο στράτευμα. ἐκεῖθεν δὲ ἅπασα ἡ στρατιὰ 
τ Ν » ’ὔ » 4 « » ’ὔ 

και χειμὼν ἐπῃει, εν ᾧ οἱ αἰχμάλω- 14 διέβη εἰς Λάμψακον. 
φ ’ «ε ᾽,ὔ “ “ 5» θ ,’ 

τοι Συρακόσιοι, εἱργμένοι τοῦ Πειραιῶς ἐν λιθοτομίαις, 

διορύξαντες τὴν πέτραν, ἀποδράντες νυκτὸς ᾧχοντο εἰς 

18 Δεκέλειαν, οἱ δ᾽ εἰς Μέγαρα. ἐν δὲ τῇ Λαμψάκῳ συν- 
’ὔ 5 ’ὔ Ν ’ “ «ε ,ὔ 

θῦ τάαττοντος Ἀλκιβιάδου ΤΟ στράτευμα πανοι τροότεέροι στρα- 

τ ΔΟΘΟΠΙΡΔΠἰ θη, Β06 α. 188, δ, ν.; Η. 

14. ΤῆΘ Δῦβοποθ οἵ σύν ἴῃ βὰοἢ 

ΘΟ 0 Π5. νυν αὐτός 5. {π0 σαϊὸ; 

ἀεί τᾶν βίαπα Ὀοίνθοη {πὸ τί. πᾶ 
{Π 0 Ῥαγίϊο., θπὶ 10 πβαα}}ν Ῥγθορθ 5 ΟΣ 

ΤΟ] ον 8. ῬΟΤΠ ΥΠοτο ἰὉ πη θυ] ν Ρὸ- 

Ἰοπρβ ποῦ ΟἿΪΥ ἴο {πὸ Ῥαγίϊο. "αὺ ἴο 

{Π6 φυϑᾶ, οὐ {6 βϑῃηΐ. ἃ8 Ὑ06]]. ---- ἀπο- 
λώλει: 866 ΟΠ 1. 97. 

11. ὑποσπόνδους : [ῖὉΓ {π6 γῬτοί. 
44]. ὙΠοσο ὸ βου ϊα τἀδὸ ἀὴ δᾶν. 

ῬΉγαβο, 566 α.. 138, ν. 7; Η. 619. --- ἀπέ- 
πλευσαν, ἔπλεον: ποίο {πΠὺ ΟΠ ΠΡῸ 

ΟΥ̓ 666, --- 5εή βαἱ! 707; τὐογθ ὁπ ἱδιοῖν 

τα 10. ---- ἐπὶ Λέσβου : ἰοιυατεῖβ 1,68- 
ῥο5. 

12. τῆς Λέσβου: 566 οη 1. 22. --- 

τὰς Συρακοσίας ναῦς : {1Π|0 5108 ῬΌΠ}Ὲ 
αὖ Απίδηαγιβ ἴὸ στ ρίαοο {Πποβ56 ν Π]Ὸ ἢ 

1π0Ὸ ΞΟΥΤΆΟΌΒΑΠΒ {ΠῸΠΊΒΟΙνο5 Πα 

Ῥαυγηρα (1. 190), ἀπ {πὸ ἥν ψ ΠΏ 10} 

μαὰ 7.8 αὐτὶνοα (8 8). --- αὐτοῖς ἀν- 
δράσι: [Ἃ0Γ᾽ {Π|18 ΟἸΏΡΠΑ 5] Ζρ ἀαΐ. οἵ 

{ποτ ρ}. ΘΟ ΒΙΟΠΠ ν θΟύΠ σύν ἀπ αὐ- 

τός 16 ιιδβοᾶ, Οὗ ἰν. 8.21; υἱϊ. 4.26; 

Οὐε αν 2.9, 
19. ἀπέλυσεν : Βο6 ΑΡΡ. --- τὴν Ση- 

στόν : ἴον {ΠπῸ0 ροηου, 5660 οἢ ἷν. 8. 8. 
14. χειμών: ἴοι οπϊβδίοη. οἵ δγί., 

8566 Η. 01. --- εὑἱργμένοι ἐν λιθοτομίαις: 
ἃ8 {πὸ Αἰποηΐαῃ ῬΥΊΒΟΠΘΓΒ πα ὈΘΘη 

σοομηποά ἴῃ {πὸ φααντῖὶοβ οἵ ϑυσδοιδο 

ἃ ἴουν γθᾶσβ Ῥοΐοτγο (Ὑπὸ. νἱϊ. 86 Π1.). 
ϑίοπο 4 πατσυῖοβ ἴῃ πὸ νἱοῖ!ν οὗ {Π6 
ῬΊγαοιβ ἃτὸ πιρηϊοποῦ αἶδὸ ὈΥῪ Ἰ)6πι. 
{1π|. 17, τς ἀποδράντες νυκτός: (Γ 1. 8. 

-- οἱ δέ: ν»ἱζποῦῦ ἃ οογτοϊαἴγο οἱ μέν, 

ἰο ᾿πα]οαῖΐο ἃ στο] αὐἴν οὴ ν ΒΠ18}} ΠΤΗΘΌΘΓ, 

ΟἹ 1ϊ. 4. 14. 
᾿πηρῇ. 

-- βοηῖθ ἤδιο. 

15. συντάττοντος: οὗ καἱ- 
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ιφΘ 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 1. 2. 

τιῶται οὐκ ἠβούλοντο τοῖς μετὰ Θρασύλλου συντάττεσθαι, 

ὡς αὐτοὶ μὲν ὄντες ἀήττητοι, ἐκεῖνοι δὲ ἡττημένοι ἥκοιεν. 
5 “ Ἁ 5 ’, Ψ ’ ΄, Ἁ 

ἐνταῦθα δὴ ἐχείμαζον ἅπαντες Λάμψακον τειχίζοντες. καὶ 
Ψ 

ἐστράτευσαν πρὸς Δβυδον: Φαρνάβαζος δ᾽ ἐβοήθησεν 

᾿Αλκιβιάδης 
δὲ δ " ,ὕ ε ,ὔ Ν ΄“-“3μ ε “ » 

ε εοιωκεν εχὼν τους ΤΕε ἱππεας και Των ὁπλιτῶν εικοσι 

ἵπποις πολλοῖς, καὶ μάχῃ ἡττηθεὶς ἔφυγεν. 

ΥΝ «ε ΄. Ὁ οὰ ’ , ἊΝ ΄ καὶ ἑκατόν, ὧν ἦρχε Μένανδρος, μέχρι σκότος ἀφείλετο. 

ἐκ δὲ τῆς μάχης ταύτης συνέβησαν οἱ στρατιῶται αὐτοὶ 

ἐξῆλθον δέ 
ΟΣ »5“ ᾿ κ 3 Ν » Ν 

τινας και ἄλλας ἐξόδους του χειμῶνος εις ΤῊΝ Ὥπειρον και 

Φ - Ν 5 Γ ΝῊ Ν ,ὔὕ 

αὑτοῖς καὶ ἠσπάζοντο τοὺς μετὰ Θρασύλλου. 

5» ᾽ὔ θ Ν ,ὕ ᾽ὕὔ -“ 5 » “-“ ᾽ὔ ᾿, 

ἐπόρθουν τὴν βασιλέως χώραν. τῷ ὃ αὐτῷ χρόνῳ καὶ 

Λακεδαιμόνιοι τοὺς εἰς τὸ Κορυφάσιον τῶν Εἱλώτων ἀφε- 
-“ ΕῚ 7 ε ’ὔ 5 ΄“ ᾿᾿ Ν ὯΝ 

στῶτας ἐκ Μαλέας ὑποσπόνδους ἀφῆκαν. κατὰ δὲ τὸν 

αὐτὸν καιρὸν καὶ ἐν λείᾳ τῇ Τ' π “Α ὶ τοὺ ν ιρ .ι ἐν Ἡρακλείᾳ τῇ Τραχινίᾳ ᾿Αχαιοὶ τοὺς 
» ’ 5 Ἃ ’, Ν 5 ’ 9, 

ἐποίκους, αντιτεταγμένων τπταντῶν προς Οἰταιους πολεμίους 

ἰοπιρίθα δοίϊοθ. ἋἋα. 200, ν. 2 (οὔ. 5866 6. 189; Η. 782 ἃ. --- τοὺς... ἀφ- 
204, ν. 1); Η. 832 (8660 8). --- ἐκεῖνοι 
ἥκοιεν : ΟΌ5. {π6 ἰγαπβιτϊοη ἔγοπι Ρᾶγ- 
τἰοἰρῖα] οασι881 ΟἸαιιδθ ἰο ἱπάῖν. αἶδο. 
νἱἢ ορί., ΡΤ. ἰο ἃνοϊα {π6 οοποατ- 

ΓΈΠΟΘ οὗ ὕνο ρϑγίϊοβ. (ἡττημένοι ἥκον- 
τε5). --- ἅπαντες : {Π6 ἰτΟῸΡ5 οὗ ΑἸοὶ- 
Ὀῖδαθ5 4η4 ΤΉ ΓΑΒ νυ 15. 

10. ἵπποις πολλοῖς : ἱππεῦσι πολλοῖς. 
ΟΥ 3. δ; Ατ.. νὶϊ. 3. 41. --- ἀφείλετο: 
86. ἴπ6 Ραγβιθ. : 

17. συνέβησαν αὐτοὶ αὑτοῖς : ὁατη6 

ἰοσφοί ον ο7 ἐλιοὶγ οὐὐπ αοοογά. 'ἼΠο δα- 

αἰοπ οὗ αὐτός ΘΠΡἢΠ Β81Ζθ5. {πΠ6 ΤΘΗ͂. 
Η. 688. --- τοὺς μετὰ Θρασύλλου : Πγἃ- 
Β. 115 Πἰτη56 1 δα τ Κθὴ ρᾶγῦ ἴῃ {Π6 
Ῥαί|6. ῬΙ]αῦ. Α{|6. 29. --- ἐξόδους : οορ- 

παῖ 806. --- τοῦ χειμῶνος : 1 ἐλ σοιιγ86 
Γ᾽ {λ6 τὐϊπίεγ. ---- ες τὴν ἤπειρον : ἑηί0 
ἐδ ἱπίογίου, ὉΔῸΚ οἵ Ταιηρβδοιβ δηα 
ΑΡνάυ8. 

18. τῷ χρόνῳ: 80 τῷ πρώτῳ χρόνῳ 

ἢ. 3.16. ἘῸΓ ομϊββίοη οὗ {Π6 ῬΥθρ., 

εστῶτας: ἔλοδ8ε οΓ" 6 Ποϊοίβ τυῖο πμαὰ 
γευοίϊεἱ ἀπ ἢἤφα ἤοηι ἤαίεα ἰο Οὐνη- 
ρἠαβίμηι. ΟἿ τ. 258 ἑάλωσαν εἰς ᾿Αθήνας. 
- Κορνυφαάσιον : [πΠ6 ρβαγίδῃ ΠΆΠῚΘ ἴῸΓ 
Ῥυ αβ, οὴ {Π6 νγοβϑδῦ οοαβϑῦ οἱ Μοββϑρηϊὰ 

(ΤΊ πιο. ᾿ν. 3.2). ΤΠΪ5 ΡΙδο6 νν88 Του] ῆρα 

Ὀν {Π6 ΑὐΠοπῖλπ5 ἈΠ6ΘΡ ΤΟ ΒΘ Π68, 
428 Β.Ο., ἀηα δα βίποθ Ὀθθὴη ἃ 886 οἵ 

ΟΡΟΙ ΔΙ ΟΠ5 ἴσοι νυ ΐοῖ πον, τ ἢ {Π6 
Μοββθηΐδηβ ἴῃ τονοὶ]ῦ ἔτομη ὥὥραγίδ, 

ταναροα {πΠ6 Ἰαπᾶ. ὍΤΠαο. ἱν. 41; νἱῖ. 
26. 2. Αοα. ἴο Ὠ]Ιοά. ΧΙ]. 64, ἰδ νγἃ8 

ΠΟΥ ἰοβύ ἴο {πὸ Αὐποηΐϊδηβ Ὀθοδα86 

1Π6 τοὶ ΟΓοθπηθηΐβ γῃῖο ἢ Π8α ὈΘΘη 
Βϑηῦ οὐὖ ππᾶρϑὺ ΑηντἊι5 [1164 ἴο ἀγγῖνο 

ἴῃ τ[ἰπη6. ( ἀτοίο, ν Π]|. ο. 69, ». 190 Ὁ. 

Δ η4 ποίϑθ. --- τοὺς ἐποίκους : οΘοπδί. νΥ1ἢ 

ἐν Ἡρακλείᾳ. ΤΠ ΤΥΔΟΒΙπίαη8, οὗ 
Ἰοτῖο βίοοκ, θοίηρ Παγαββθα ὈΥ {Π6 Ὁ 

ΠΟΙΡΉΡΟΥΒ Πα Ὡποϊθηῦ Θηθιηΐθβ, ὑπ 6 

Ορφίθϑῃβ, ἰῃ 420 Β.6. πσπρα ἰὸ ὥὅρατγία 

ἴον Π6]Ρ, πᾶ 816 δὰ ὑΠΘΥΘΊΡΟΙ βθῃῦ 
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Ν ,’ὕ -΄ 5» ’ 9 ΄»“" Ν ε ’ 

ονταᾶς, προέδοσαν, ωστε ἀπολέσθαι αυτῶν προς εἐπταάκοσι- 

ους σὺν τῷ ἐκ Λακεδαίμονος ἁρμοστῇ Λαβώτῃ. Ἁ λὰρ 
και ὁ 

᾽ κ ΕΣ - ᾽ - - “-“ ϑι ἃ ΄ “ 

ἐνιαυτὸς ἔληγεν οὗτος, ἐν ᾧ καὶ Μῆδοι πὸ Δαρείου του 

Περσῶν βασιλέως ἀποστάντες πάλιν προσεχώρησαν 

αὐτῷ. 
΄Ὁ“ ’ “ 5 ΄-“" 

Τοῦ δ᾽ ἐπιόντος ἔτους ὁ ἐν Φωκαίᾳ νεὼς τῆς ᾿Αθηνᾶς 

ἐνεπρήσθη πρηστῆρος ἐμπεσόντος. 
"Ἃς ΘΌΧΤΕ Χ 
επει ὃ ο χειμὼν 

ἔληγε, [Παντακλέους μὲν ἐφορεύοντος, ἄρχοντος δ᾽ ᾿Αντιγέ- 
» 5» , “ ν ᾿ » “κ᾿ “-“ ,͵ 

νους,] εαρος αρχόομεένου, ᾿ δυοῖν και εἰκοσιν ἐτῶν τῳ πολέ- 

δ μῳ παρεληλυθότων,) οἱ ᾿Αθηναῖοι ἔπλευσαν εἰς ΤΙροκόν.- 

τῷ 

᾿ ΄“- ’ 

νῆσον πᾶντι τῷ στρατοπέδῳ. ἐκεῖθεν δ᾽ ἐπὶ Καλχηδόνα 
κ᾿ ’ ε ’ » ’ ᾳ, 

καὶ Βυζάντιον ὁρμήσαντες ἐστρατοπεδεύσαντο πρὸς Καλ- 

χηδόνι. 

ΟΟἸοηἶβίβ ἴὸ Ηογδοϊοῖα, ἀπα ἰηνὶτοα 

1πῸ σο-ΟΡογαςο οἵ 411 οΟἴποΥ ἀσθοκβ 

Θχοορὺ {πὸ Αοπδθδηβ ΔΠ ΙΟΠΪΔΠ8. 

Το. 11. 92. ΤΠ ΔοΟμαθαΒ. ΠΟΙ 
πη ]οπΠθα ἀτὸ {πύ5ὸ οἱ ῬΒΙΠΙο ΙΒ, 

πο Κἰπρ Δρβ παα οοπαμποτγοῦ, 419 

ΒΟ. Τπας, ν ἢ]. 3.1. ΤΊΟ ἀποϊοηῦ ΤΓὰ- 
ΟἸ}15 οἸαϊ πιο ἩΘΓΆΟΪΟΒ. ἃ5. 115. ΓΟΌΠΩΟΥ 
(θποο {Ππ|ὸ πᾶ πο οἵ {πὸ ποῦν τον}, ἀπ 

ΟΡ ΠΟΟΪῸ5 Ἰαϊὰ {πόσο {ΠπῸ βόοπο οἵ 15 

Ττναολιίπίαο. ἘΟΥΔΟΙ οἷα ννὰ8 δὶχ βίδαϊα 

φαβύ οἵ (0 οἷά κἰΐο, οὐ. {πὸ που 

Ῥδηκ οὗ {πὸ Λβόριβ, Του τ] 05. ΤῸ ΠῚ 
ῬΠΟΓΙΠΟΡΥ ἴδ. --- πρὸς ἑπτακοσίους: 
αὐόοιὶ βουοπ ἡπιπαίγο. Τὰ {Π|8 ΒΟΠΒ0 

πρός ἰ5 Ἰαΐο οὐ ἀουθί1], ἀπ ΠΟΥ] οΐη 

ῬΓΟΡΟΒῸΒ ἴο τοδα εἰς πόσο. 
19. τοῦ Περσών βασιλέως : {Ππὸ Τ᾿οτ- 

Ββίδη Κίηρ 18. ὈΒΌΔΠ]Υ ΟἉ]]ο ΒΠΠΡΙΥῪ 

βασιλεύς, --- ἢ} αι ΠΟ Δ ΟΠ, ἃ5 ΠΟΓΟ, 

Ἀρσαῖη ἴῃ 111..4. 28. (ἷ ὁ τῆς ᾿Ασίας βασι- 

λεύς 11]. ς. 19; βασιλεὺς ὃ Περσῶν νΥἱ. 
1. 12. 

σμαρΡ. 8. ὙΤνοπίν-{τὰ 
{Π6Ὸ νγαγ, 408 π.Ο, 

ἀεδίγογεαί ὑν ἰϊφἰπίηῳ (1). 

ΣΟΔΓ οἵ 
Τεπιρίε αἱ Πλοσαεα 

16 «Αἰ]ιε- 

οἱ δὲ Καλχηδόνιοι προσιόντας αἰσθόμενοι τοὺς 

παν ἰαν βίοψοίο ΟἸιαίεοείον, αἰτιυης τολιΐοῖι 
ΠΠρροογαίος {πὸ ϑραγίαπ παγηιοδὲ ἐδ εἰο- 
Μεαιεά απ 5ἰαίθ (2--1) ; τοδιογοιιρον 

Τλαγηαδατιιδ οοποίιαιο5 α ἰγοαίῃ τοί {δια 
«Αμ]ιοπίαν5, αοἰποιοοεἰψίηῳ Οαϊεοάίϊοη α8 

α ἐπϊδιίαγ ἰο Αἰδοης, απαὶ μηδ Γ᾽ δη- 
σφαρίηῳ ἰο οοπαιιοῖ ἀπ ΑΠιοπ αν θη δα 58 

0 {πὸ ΤῬογδίαπ οοινὲ (8-9). ϑ'ρεεϊαὶ 

ἐγοαΐ αι δοίιυθον {ἰι δαίναρ απεὶ Αἰεϊδία 68 
(10-12). 716 δηινϑαβδ ἰοὸ ϑιιδα (15). 

Τλὸ Αἰλοπίαηβ Ῥοβίοψε δ ηταπίζιηι, απεὶ 
ατγὸ χίπα! ἐν ααἰηιίοαἱ δῳ. δομπῖε οΥ {δι οἰ ί- 

σοηϑ, το αὐ εἰγίσοη ἰο {Π5 σοι 86 δὴ {δα 

λαγϑῖι ταιο ΟΣ {6 Παγηιοδὶ ΟἸεαγοίμις (14-- 

22). 
1. τοῦ δ᾽ ἐπιόντος ἔτους : 408 5.0. --- 

τῆς ᾿Αθηνᾶς : ἴον {πὸ ῬοΒΙτο, 560 .. 

142,2, ν. 2; Η. 006)». ῬΠοοδθᾶ τνἃ8 Οἢ 

{πὸ Τοπίδηη ὁοαβῖ, ποῦ οἵ ιν τηᾶ. 
ΕῸΓ Ὧἂῃ δορουηῦ οἵ πὸ Τουὺπάϊηρ οἵ 

{π|5 ῬΠοοΐλη. ΟΟΙΟΠγ, ΜΠΟ56. ῬΟΟΡΙῸ 

Ῥοοῦο “πὸ του ΠΘΆΓΟΥΒ οἵ ρθο- 
σΤΆΡ ΟῚ] αἰβοουοῦν ἴῃ {πὸ Ὑοβί, 

Βοο τοῖο, Π]. 19, Ρ. 188; Ι΄. 82, ν. 
203 4 

2. ὁρμήσαντες : ἴγομη ὁρμάω. 1)]85- 
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ἘΛΛΗΝΙΚΑ 1. 5... 

5 ’ὔ ἣΝ , τ 

Αθηναίους, τὴν λείαν ἅπασαν κατέθεντο εἰς τοὺς Βιθυνοὺς 
10 Θρᾷκας ἀστυγείτονας ὄντας. ᾿Αλκιβιάδης δὲ λαβὼν τῶν 

ε ΄“ 5 ’ Ἁ Ν ε ἣΡ Ἀ Ν “-“ 

ΤΕε ὁπλιτῶν ὀλίγους και τους ιππεαᾶς, και τὰς ναῦς παρα- 

πλεῖν κελεύσας, ἐλθὼν εἰς τοὺς Βιθυνοὺς ἀπήτει τὰ τῶν 

Καλχηδονίων χρήματα - εἰ δὲ μή, πολεμήσειν ἔφη αὐτοῖς. 
οἱ δὲ ἀπέδοσαν. ᾿Αλκιβιάδης δ᾽ ἐπεὶ ἧκεν εἰς τὸ στρατό. 

ὃ ΄ Χ ΄, 3» ΝΥ ,’ ΄, » Ἂ 

15 πεῦον ΤΡ ΤΕε ειαν εχὼν και πιστεις πεποιήμενος, απετειχ- 

Ἁ ““ 

ιζε τὴν Καλχηδόνα παντὶ τῷ στρατοπέδῳ ἀπὸ θαλάττης 
Ε θ Χλ Ν “ σἂν ΘΚ πα ως Φ ΄ 

εις αλαῖταν και Του 7 οτάμου οσον Οἱον Τ ἫΝ (Ὁ υλίνῳ 
ς 

,ὕ » ΄-“ «ε ’ Ν ε ’, ε 

τειχέει. ἐνταῦθα Ἱπποκράτης μεν ο Λακεδαιμόνιος αρμοσ- 

τὴς ἐκ τῆς πόλεως ἐξήγαγε τοὺς στρατιώτας ὡς μαχούμε. 

20 νος " οἱ δ᾽ ᾿Αθηναῖοι ἀντιπαρετάξαντο αὐτῷ, Φαρνάβαζος 
ΒΕ Υ ω ΄ ΄ “ κ 
ε ἔξω των περιτειχισματῶων προσεβοήθει στρατιᾳ Τε και 

ἵπποις πολλοῖς. 
5» , ε ’ Ξ ε ’ὔ ’, ͵ὕ ΄ 

ἐμάχοντο εκάτέρος τοις ὁπλίταις χβρονον πολύν, μέχρι 

ΕΣ 

Αλκιβιάδης ἔχων ὁπλίτας τέ τινας καὶ τοὺς ἱππέας ἐβοή- 

θησε. 
ΕΣ », 5 Ν ’ 

ὄντες ἔφυγον εἰς τὴν πόλιν. 

δ,..Ε ’ Ν » ’΄ ε Ν 3 5 ΄-“ 

και Ἱπποκράτης μεν ἀπέθανεν, οὐ δὲ μετ αυτοὺυ 

ἅμα δὲ καὶ Φαρνάβαζος, οὐ 
’ , νὰ Ν «ε ’ ἣξ Ἀ 

δυνάμενος συμμίξαι προς ΤΟΡν Ἱπποκράτην διὰ ΤΡ (Ο,ΕΡΟ- 

’ “ “ ᾿ “Ὁ » 5» » 

ποριαν, του ποτάμου Και Τῶν ἀποτειχισμάτων ἐγγὺς ΟΡΤΩν, 

ἐἰϊπρσ 5}: ἔτγοπι ὁρμέω, ὁρμίζω. --- λείαν: 
ἴ.6. ὙΠδίθυου {Π6 ΘΠΘΙΠΥ ΘΟ ΟΔΓΤΥ 

ΟΥ̓, ἜΧργθββθα θϑῖον ὈΣ χρήματα. 
ὃ. ἱππέας : 566 οη 2. Ό. --- αὀἰ δὲ μή: 

οἰπογισῖδο. ΑΜΈΊ. δ2, 1, ν. 2; Η. 906. 

4. πίστεις πεποιημένος: 86. πρὸς τοὺς 
Βιθυνούς. ΟἿ ῬΙαῦ. Αἰς. 29 οἱ δὲ (Βιθυ- 
νοὶ) τήν τε λείαν ἀπέδοσαν καὶ φιλίαν 

ὡμολόγησαν. ΤΠΘ βᾶῖηθ ΘΧΡΓΟΒβΙῸη 
ἀραὶπ ἴῃ 12; Ογγ. ἵν. 2. 7; Τῇυο. ἴν. 
51.--- ἀπετείχιζε κτέ.: ργοσοοείεα ἰο ἴη- 
τοδί ΟΠαϊσεαάίοη ὃν δι αἴπο (110. τοἱ!}) α 
τυοοάίοπ τσαὶΐ ἤγοπι 8εα ἰο 8εα, 1.6. ἔτοτη 
1π6 ΒΟΒΡΟΙῈΒ ἴο {π6 ῬΤΟΡΟΠΙΙ5. --- τοῦ 
ποταμοῦ κτέ.: ἴτοιη 7 1 σου] ἃΡ- 

ῬΘᾺΓ {παῦ {πῸ σῖνοῦ ΟΠ] θη ῬΓΟΚΟ 
{Π6 σοπεϊ πα Υ οὐ {Π|6 νγα}}, νυ Π] ἢ, Πονν- 

ΘΥΘΓ, π6 Αἰ ΘΠ Π5 ΟΑΥΓΙΘ ἃ8 ΠΘῸΓ 

115. ῬΆΠΚΒ5 ἃ5 {πὸ παίιτο οὐ {πΠ6 στοιπῆ 

Ῥογπ 64. -- ὅσον οἷόν τ᾽ ἦν : α5. πιιοὶι 
αϑ τῦαᾶβ ροδδίθίο. 

δ. ἐνταῦθα: ἰδ ῃΊΡΟΓᾺ], τιεαπιολίϊε, ἱ.6. 
ψ 16 {Π6 ΑἰΠοπΐδη5. οσο Ῥα]] αἴης; 

{ΠῚ νγ8]]. 

6. ἑκάτερος : ἰδ ϊ Πρ 5}: ἔτοπὶ ἕκα- 
στος (Η. 290). Ῥατγί. 8}ροβ., 6. 157, 
ν. 2; Η. 6024 α. ---- οἱ μετ᾽ αὐτοῦ ὄντες: 
ὉΠΞῈ, 18: 

Ἴ. τοῦ ποταμοῦ... ὄντων : {λ6 τίνεγ 
απεὶ {{ιπ6 ὑἱοοϊακζης τοαὶ 5. δοίπ πϑαν' οτι6 

21 
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ἀπεχώρησεν εἰς τὸ Ἡράκλειον τὸ τῶν Καλχηδονίων, οὗ ἦν 
» ΄“- Ἀ , » ’ Ν » ’ 3, 

αὐτῷ τὸ στρατόπεδον. ἐκ τούτου δὲ ᾿Αλκιβιάδης μὲν 
ἊΝ Ὕ ’ ᾿ 

ᾧχετο εἰς τὸν “Βλλήσποντον καὶ εἰς Χερρόνησον χρήματα 

πράξων " οἱ δὲ λοιποὶ στρατηγοὶ συνεχώρησαν πρὸς Φαρ.- 

νάβαζον ὑπὲρ Καλχηδόνος εἴκοσι τάλαντα δοῦναι ᾿Αθηναί. 

οις Φαρνάβαζον καὶ ὡς βασιλέα πρέσβεις ᾿Αθηναίων ἀν. 
-»" δν ΝΜ ᾿ ΚΑΒ Ν ’ 

αγαγεῖν, καὶ ὅρκους ἔδοσαν καὶ ἔλαβον παρὰ Φαρναβάζου 

ὑποτελεῖν τὸν φόρον Καλχηδονίους ᾿Αθηναίοις ὅσονπερ 
Ὗς Ἀ Ἄ, 78 δ ’ » “-“ ᾽ ’ 

εἰώθεσαν καὶ τὰ ὀφειλόμενα χρήματα ἀποδοῦναι, ᾿Αθηναί. 
Ἁ ᾿ “ ΄ ’ μά "᾿ ε Ν 

ους δὲ μὴ πολεμεῖν Καλχηδονίοις, ἕως ἂν οἱ παρὰ βα- 

σιλέως πρέσβεις ἔλθωσιν. ᾿Δλκιβιάδης δὲ τοῖς ὅρκοις 
» αἷς ὦ ΄ " Ν δ υἷὰ ΄ “" 

οὐκ ἐτύγχανε παρών, ἀλλὰ περὶ Σηλυμβρίαν ἦν. 
» «ε Ν Ν Ν ’ - » ’ 

δ᾽ ἑλὼν πρὸς τὸ Βυζάντιον ἧκεν ἔχων Χερρονησίτας τε 

πανδημεὶ καὶ ἀπὸ Θράκης στρατιώτας καὶ ἱππεῖς πλείους 

ἐκείνην 

τριακοσίων. Φαρνάβαζος δὲ ἀξιῶν δεῖν κἀκεῖνον ὀμνύναι, 

περιέμενεν ἐν Καλχηδόνι, μέχρι ἔλθοι ἐκ τοῦ Βυζαντίου " 

φηραρθᾶ, ἰῃ ΘΟΠβΙ ἀθγαίίοη οὗ {Π|0 ΠΙΟΠΟΥ͂ 
Ραγιποπηΐ, ἴο σοΐγαϊη. ἔγοπη ΠΟΒΕ 168 
ἘΠ|Ὶ1} {πὸ σοίαση οἵ {πὸ θα ββυ. ΟΝ 
{Π|Ὸ ῬΓΘΒ. ἰῇ, βοο ἃ, 209, ν. 2. -- οἰ παρὰ 

ἈΠΟΐΠΟΓ; ΟΥΔ, το]θοϊπρ καί, ἐδ τυα]!ς 

δοίμῳ πϑαν {δ τῆνον, 1.6. ἴοο ΠΘᾺΓ ἴο 

ἉἸΠΟΥ ἃ Ρδξβαρο Ὀοίνθθη. 

8. χρήματα πράξων: ἐπ᾽ ἀργυρολογίαν 
ι. 8. --Οοὶ δὲ λοιποὶ στρατηγοί: ΤἼγα- 
ΕΥΠΠῸ5. πα “ΤΠ ΠΘΓΑΠΊΘΠΘΒ. --- συνεχώρη- 
σαν κτέ.: {ἐλέη σαπὶθ ἰο απ αηγεθηιοιΐ 

οὐ Ῥλαγπανατιι ἐμαὶ ἢ β)ιοια οίυο, 

εἰς. συγχωρεῖν |κ6 συμβαίνειν, ἴῃ {118 

εἰ ποδί ΟΠ, ΠΥ ἴακο δη ΟΠ]. ἴηΐ, 
ἉΪΟπΘ (ς 111... 2. 12, 90), οΥ δος. 1} 

ἰηΐ. 848 ἴοσο. ΟἿ υἱΐϊ. τ. 27; επι. 11. 

"».14. ὅθε ΟΜΊΈΤΊ. 92, 1, κ. 1; Κὕμη. 

413, 2; 470, 3, 4.--- ὑπὲρ Καλχηδόνος: 
1.6. ἴο ΒΡρᾶτο (πα]ϊοοάομῃ, Ποβ6 οαρῖτα- 

Ἰφτ]0η νὰ 8 ΟἿΪΥ ἃ ἀποβίϊοη οὗ {{π|0. 
9. ὅρκους... ἔλαβον: ἴογ {Π6 οἰ8- 

ΤΟΠΊΆΓΥ πίστιν... ἔλαβον. ---- εἰώθεσαν: 
ἰ.ε. οίοτγο {πὸ σουοὶέ ἴῃ 411 μ.0., βίποο 

ὙΥ ΠΙΟΝ ἘΠῚ ἈΓΓΘΆΓΒ οὗἩ {τα το δα ἀοοι- 
τη] αἰοα, --- μὴ πολεμεῖν : {πῸ ΑἸΠΘ ΗΔ 8 

βασιλέως πρέσβεις: {6 επιναδδ γῈ- 
{μνπΐη ζγοηι {δ Κίηᾳ ; οοπβίγαποτϊο 
ῬΥδοσηδη8. 6. 19], ν. ὁ; Η. 188. 

10. ἑλών: δοο. ἰο Ῥ]υί. Αἶς. 30, 
{πγοιρ ἰγσοάβοι, θαῦ αὐ {πὸ ῬῸΓῚ οἵ 
[18 οὐ 116. (ΟΥ̓ Τ]οά. χΙ. 66 παρέ- 
λαβε δὲ καὶ τοὺς Χερρόνησον οἰκοῦντας 
πανδημεί, καὶ μετὰ πάσης τῆς δυνάμεως 
ἀναξεύξας πρῶτον μὲν Σηλυβρίαν διὰ 

προδοσίας εἷλεν, ἐξ ἧς πολλὰ χρήματα 

πραξάμενος ἐν μὲν ταύτῃ φρουρὰν κατέ- 

λιπεν, αὐτὸς δὲ διὰ τάχους ἧκε πρὸς τοὺς 
περὶ Θηραμένην εἰς Βυζάντιον. ---- πανδη- 
μεί: «ἃ Ἰοοαίίνο Τοσιηδίίοη. Ο. θῶ, ν. 2; 

Η. 220. (' πανοικεί, πανστρατεί, εἰο. 

11. μέχρι ἔλθοι: «πε ἢ βλοιιία 
οὐπιο. Οἱ οομϑί. οὗ μέχρι-οἸαιιδο πη ρ]γ- 



60 βολὰς ἐποιοῦντο. 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 1. 5. 

Ἁ » 5 5 » “ ΄“ “- 

45 ἐπεὶ δ᾽ ἦλθεν, οὐκ ἔφη ὀμεῖσθαι, εἰ μὴ κἀκεῖνος αὐτῷ 
“- Ν Ψ" 

ὀμεῖται. μετὰ ταῦτα ὦμοσεν ὁ μὲν ἐν Χρυσοπόλει οἷς 
΄ "» 

Φαρνάβαζος ἔπεμψε Μιτροβάτει καὶ ᾿Αρνάπει, ὁ δ᾽ ἐν 
’ “ »» ’, 5 ͵΄ Ν 

Καλχηδόνι τοῖς παρ᾽ ᾿Δλκιβιάδου Εὐρυπτολέμῳ καὶ Διο- 
,ὕ ,ὕ μὰ . ἘΚ νΑ͂ τὸ ᾽’ ’ » ,’ τίμῳ τόν τε κοινὸν ὅρκον καὶ ἰδίᾳ ἀλλήλοις πίστεις ἐποιή- 

΄ 3 δ0 σαντο. Φαρνάβαζος μὲν οὖν εὐθὺς ἀπήει, καὶ τοὺς παρὰ 
’ “ 

βασιλέα πορευομένους πρέσβεις ἀπαντᾶν ἐκέλευσεν εἰς 
Κύζικον. ἐπέμφθησαν δὲ ᾿Αθηναίων μὲν Δωρόθεος, Φιλο- 

δίκης, Θεογένης, Εὐρυπτόλεμος, Μαντίθεος, σὺν δὲ τούτοις 
᾿Αργεῖοι Κλεόστρατος, Πυρρόλοχος: ἐπορεύοντο δὲ καὶ 

δ8 Λακεδαιμονίων πρέσβεις Πασιππίδας καὶ ἕτεροι, μετὰ δὲ 

τούτων καὶ “Ἑρμοκράτης, ἤδη φεύγων ἐκ Συρακουσῶν, καὶ 
ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ Πρόξενος. καὶ Φαρνάβαζος μὲν τούτους 
Φ « ἍΠ Φ “- 

ἦγεν: οἱ δὲ ᾿Αθηναῖοι τὸ Βυζάντιον ἐπολιόρκουν περιτειχ- 
’ Ἀ .᾿ Ν “»"Ἅ » Ν ξ 

ἰσαᾶαντες, και Προς Το τευχος ἀκροβολισμοὺς και προσ- 

ἐν δὲ τῷ Βυζαντίῳ ἣν Κλέαρχος Λακε- 
’ ε Ἁ Ν - 5 “ "»“ 

δαιμόνιος αρμοστηὴς και συν αὐτῷ τῶν περιοίκων τινὲς καὶ 

τῶν νεοδαμωδῶν οὐ πολλοὶ καὶ Μεγαρεῖς καὶ ἄρχων αὐτῶν 

ἴῃ ΡυγΡοΟβο, 866 α. 299, 2, ν. 2; Η. 

Θ21 Ρ, Βρπι. --- αὐτῷ: υβρα ἴοΓ τοῆ. 
Ῥτοη. Ὁ. 146, 2, κ.; Η. θ84. 

12. οἷς... ᾿Αρνάπει: ἴῸΓ [Π6 Δ551π|]- 
Ἰαϊϊοη «πα εαἰἰγαοίίοη, 5θ6 ἃ. 1583, ν. 1; 

1684; Η. 994. ---- τόν τε κοινόν : {πῸ οἁίἢ 
οἢ ῬΘ 1 οἵ {ΠπῸ βίδίο. -- ἰδίᾳ ἀλλήλοις 
πίστεις : “ΟΥ̓ΟΥ «πα 4θονο {Π6 ΟΙ ΠΟ Π 

οδίῃ Βῃαγρα ντ{ἢ Π15 ΘΟΙ]θαρσιιθβ, ΑἸΚι- 

υυἱα 465 ἴ00Κ ἃ ΞΡθοΐδ] οονϑηδηΐ οἵ ρΡοὺ- 
508] τ] Θ πάβ ἢ} ἃπα Ποβρι δ! γ 1 
1Π6 βαΐγδρ, πη γτροοϊνϑα ἔτγοπι Πΐτη {ΠπΠ6 
Ηἰκο᾽ (ατοίθ). Ὑοὐ 1Ὁ νγὰβ ῬΠΔΥΠΑΆΖΙΒ 
ὙΠΟ, ἃ ἴθν Ὑϑδγβ ἰδίθν, ρΡγοοιτγθα {ΠῸ 
ΒΒαββιπαίοη οὗ ΑἸοΙθδαθ5. Ῥ]αΐ. 
Αἱἰε. 39. 

13. ἐπορεύοντο: τῦεπί ὁπ ἐπεῖτ οἵη 
αοοοιιηΐ, --- ποῦ ἐπέμφθησαν. ἼΠ6 [0]- 

Ἰονὶηρ πρέσβεις, ᾿ΐ ποῦ 8Δη ἱπίργροϊδ- 
τἴοη, 18 804 'π ἃ ἸΙοΟβθ 56η86, Ῥβὶρ- 

Ρ᾿ά 45 ἃ5 »06}}] ἃ5 Ἡθυπηοογαΐοβ Ὀοθίηρ ἴπ 
ῬαηΙβηπιθηῦ (1. 92). --- Εἱρμοκράτους : 
1015 ΠαΤ αν ΡΓΟΌΔΌ]6 {πᾶῦ Ηθγιηοογαῖθβ 

7οϊποα {Π18. θη θαΒΒΥ, 1 νγο ογοαϊῦ Π)]- 
Οἄοταβ (ΧΙ. 63, 75), πὸ το] αΐθβ ὑπαύ 
ἢ τοίυγηρα ἴοὸ ΒΊΟΙγ, 409 Β.6., Θβ.8Ὁ- 
ΠΙ5ῃοα Βἰπηβο ἢ ἴῃ ϑ'ο πα, δηα ἴῃ 408 

Β.Ο. Ἰοβὺ 15 1 ἴῃ δὴ αἰΐδοκ οὴ ϑὅ'υσγα- 

οα8ο6. ἀτοίο, Χ. 81, Ρ. 419, ποίϑ. -- 

φεύγων : οοπορββῖνθ. 
15. Μεγαρεῖς : Π61Ρ ἔτοπι {π6 πηοίῃ- 

οτ-οἰϊν. ΒυζΖαηίζτη ἃπα ϑοΙ Υ τα 
γγ το Μοραγίδῃ ΘΟ]ΟΠΙ68. --- περιοίκων: 
ἀοβοοπᾶδηίβ οὗ {ΠῸ οΥἹρῚ ΠΑ] ἱππα ἰδ ηῖ8 
ὙΠῸ ΤΟΙ] ΔΙΠοα ἴῃ [Π6 ΘΟῸΠΙΓΥ δύ {Π6 

{πὸ οὗ {πὸ Τ)ουίδῃ οοπαποβδῦ. ὙΤΠΘΥ 
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24 

θὃ 

το 

Χ} 

ΞΕΝΟΦΩ͂ΝΤΟΣ 

ν 

Ελιξος Μεγαρεὺς καὶ Βοιωτοὶ καὶ τούτων ἄρχων Κοιρατά. 
ε “ 

δας. οἱ δ᾽ ᾿Αθηναῖοι ὡς οὐδὲν ἠδύναντο διαπράξασθαι 
» “ -“ 

κατ᾽ ἰσχύν, ἔπεισάν τινας τῶν Βυζαντίων προδοῦναι τὴν 
’ ’, Ν ε ε ᾿ ϑιυλ Ε , ν᾿ 

πόλιν. Κλέαρχος δὲ ὁ ἁρμοστὴς οἰόμενος οὐδένα ἂν 

τοῦτο ποιῆσαι, καταστήσας δὲ ἅπαντα ὡς ἐδύνατο κάλ. 
Ν ΄ Ν ΄Ν ΄ γ΄ 

λιστα καὶ ἐπιτρέψας τὰ ἐν τῇ πόλει Κοιρατάδᾳ καὶ ἱΕλίξῳ, 
’ Ν Ν , 5» Ν ’ ’ -“ 

διέβη παρὰ τὸν Φαρνάβαζον εἰς τὸ πέραν, μισθόν τε τοῖς 
΄ Ε » “ ,ὕ Ν “- ». ἂ 

στρατιώταις παρ᾽ αὐτοῦ ληψόμενος καὶ ναῦς συλλέξων, αἵ 

ἦσαν ἐν τῷ “Ἑλλησπόντῳ ἄλλαι καταλελειμμέναι φρουρίδες 

ὑπὸ Πασιππίδου καὶ ἐν ᾿Αντάνδρῳ καὶ ἃς ᾿Αγησανδρίδας 
Ψ διὰ ΄, 5 ΄, ᾿ ὴ ΄ Ἀγ γὴν, » 
εἶχεν ἐπὶ Θράκης, ἐπιβάτης ὧν Μινδάρου, καὶ ὅπως ἄλλαι 

ναυπηγηθείησαν, ἀθρόαι δὲ γενόμεναι πᾶσαι κακῶς τοὺς 

συμμάχους τῶν ᾿Αθηναίων ποιοῦσαι ἀποσπάσειαν τὸ 
Ψ » Ν “ ’ » Ν » » δ, « 

στρατόπεδον ἀπὸ τοῦ Βυζαντίου. ἐπεὶ δ᾽ ἐξέπλευσεν ὁ 
Κλέαρχος, οἱ προδιδόντες τὴν πόλιν τῶν Βυζαντίων Κύδων 

εχ, Ἄ Ά, “ δ, Ὁ 

καὶ ᾿Αρίστων και Αναξικράτης καὶ Λυκοῦργος καὶ Αναξ. 

Ρϑια {τἰθιῖθ, ἃ Πα Βουν θα ἴῃ ΔΤ 8ἃ5 ἴγσϑο 
οἰτἴΖοηβ, “ποῖ οἵ ὥραγία, Βαϊ οὐ βΒοῃὴ 

ὁπ οὗ {πὸ πιιηαγοα τον ΠΒΠ1Ρ5 οὗ 1.ἃ- 

οοπϊα. ὝΠΟΣΥ πδὰ πῸ ΒΠάγο ἴῃ {Π6 
Βονογημηθπί. ( τοί, 11. ὁ, γ. 

02 5646. --- νεοδαμωδῶν : {ΠἸ|686 ὙΟΓῸ 
ἩροΙοίβ, πιδηππ 64 Τὰ πο οηΐγδη- 

οὨβοα, Αοο, ἴο ΒΟΠῚΘ Δ {ΠΟΤ (1605, ΤΠ ΘῪ 

γτρορὶ να οογίαϊη οἷν τὶρηβ, ποι ρ ἢ 

ποῖ {1}} οἰ ἰσοπβηῖρ. Ο Το. ν. 34. 0. 
10. ἠδύναντο: οΓ ἐδύνατο, 17; ἴοτ 

ΟΠ γΟΓῸΒ. ὙΥ]} {Π|18. ΘΟ] τ ν οὗ 
Δυρ., Βο6 6. 100,2, ν. 2; Η.3δδ ». ΟΥ̓ 

ἠβούλοντο τ. 29. --- κατ᾽ ἰσχύν: ΟἿΪΥ 
ἤΘΓΟ ἴῸΓ {πὸ αι] κατὰ κράτος. 

17. διέβη: οοπδβί. διέβη... ληψόμενος 
. καὶ συλλέξων.. .. καὶ ὅπως ἄλλαι 

ναυπηγηθείησαν, ἀθρόαι δὲ ἀποσπάσειαν, 
50 {ππὶ| {πῸ ὅπως οΟἸδιιδοὸ ἰΒ οο-οτῇ, 
ἢ {πὸ Ῥγοοράϊηρ Γαΐ. ρασίῖοβ, ΟΛ 

Τῆυο. 1. 73. 4 παρήλθομεν οὐ τοῖς ἐγκλή- 

μασι τῶν πόλεων ἀντεροῦντες ... ἀλλ᾽ 
ὅπως μὴ . . . βουλεύσησθε. --- ἄλλαι: δἀη- 
Βν σὶρ ἴο καὶ ἅς, ---- {Π|6ὸ ΟΥ̓ ΠΟΥΒ. ὙΠῸ Ν 

πδα Ὅθοη Ἰοῖξ Ρϑ πα, πᾶ {ποβὸ πο ἢ 

Αροβαπαγιαβ πα, “Πο αἰγαοίίοη οὗ 
ἄλλαι ΠΟΙΘ 18 ΠΑ] ΟροιΒ 0 ἐπαΐ οὗ ἃ 
ΒΕ 5. αηΐθο, Ε. 184; Η. 99 «πᾶ ο. -- 

ναυπηγηθείησαν : 560 ὁἢ 1]. 1. 1. -- ἐπι- 
βάτης: ΠοΥδ ῬΟΥΠΆΡ5. ἃ βογί οἵ νἱοο- 

ΔΟΠΪΓᾺ] οἵ {πῸὸ ραγίδηβ, ἴῃ ΒΟ} 

ΒΞΘΠ86 {ΠῸ νου ΒΟΘΙῚΒ ἴὸ 6 πιδρὰ 4180 

ἴῃ “ΤΠΟ. ν. 61. 8, 
18. οἱ προδιδόντες : {λο86 τοῖο ἴπ- 

ἐοπεϊοεὶ (νου ἴπ {ΠῸ μ]οὐ) ἰο δείγαψ {δε 
οἰίῳ. Ἑσοτ ἰθηβο-ίοτοο, βοὸ ΑΜΈΊ, 11], 
ν. 4; 10,2. ΤΗΘ ποη]. οἱ προδιδόντες 

Ἰιὰ85 πὸ νου, θὺὺ τη Ρουϊοῦ ἱπιοσγιριοα 
ν {πὸ ραγθητηοίϊο παγσαίνο ἴδ θΟ σι η 

Δ ΠΟΥ ἴῃ 20 ψ 1 ἐπεὶ δέ. ΟἿ 11. 3. 1δ; 
111..2.21; ν..3.10; γῇ» 2. ὅ; κ.18; .«ἅη. 

γα. ὦν 

10 
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’ ἃ ε ’ θ ’ ΄ 5» ΄ Ν ἴλαος, ὃς ὑπαγόμενος θανάτου ὕστερον ἐν Λακεδαίμονι διὰ 19 
80 τὴν προδοσίαν ἀπέφυγεν, ὅτι οὐ προδοίη τὴν πόλιν, ἀλλὰ 

σώσαι, παῖδας ὁρῶν καὶ γυναῖκας λιμῷ ἀπολλυμένους, 
Χ ΄ 

Βυζάντιος ὧν καὶ οὐ Λακεδαιμόνιος τὸν γὰρ ἐνόντα σῖτον 
Κλέαρχον τοῖς Λακεδαιμονίων στρατιώταις διδόναι" διὰ 

γι. ΕΣ κ ΄ » τὸν ἐν 5 ᾽ ΄' 
ταῦτ᾽ οὖν τοὺς πολεμίους ἔφη εἰσέσθαι, οὐκ ἀργυρίου 
-΄ » Ν Ἂ Ν ΄»“"ἢἍ ’ 5 Ν Ν » “ 85 ἕνεκα οὐδὲ διὰ τὸ μισεῖν Λακεδαιμονίους - ἐπεὶ δὲ αὐτοῖς 

, Ν Ε ’ Ἀ ’ Ν 5 δ, τς 

παρεέσκευᾶστο, νυκτος ἀνοίξαντες τας πύλας τας ἐπι ΤΟ 

Θρά καλούμενον εἰσήγαγον τὸ ΐ ὶ τὸ ράκιον καλούμενον εἰσήγαγον τὸ στράτευμα καὶ τὸν 

᾿Αλκιβιάδην. ὁ δὲ Ἕλιξος καὶ ὁ Κοιρατάδας οὐδὲν τούτων 
5» ’ 5» ΄ Ν ’ 5 Ν 5 ’ὔ 5 Ἀ Ἀ εἰδότες ἐβοήθουν μετὰ πάντων εἰς τὴν ἀγοράν" ἐπεὶ δὲ 

’΄ - 

90 πάντῃ οἱ πολέμιοι κατεῖχον, οὐδὲν ἔχοντες ὅ,τι ποιήσαιεν, 

19. ὑπαγόμενος θανάτου : ὀὲείπῃ ατ- 
ταϊφπεα οπ α εαριίαί εἰατσε, οὐχ {Ὑ18] οΓ 
ἢ15 πο. Οὕ.1..3.12; ν. 4. 24; Ἠάΐ. νἱ]. 

136. 8 θανάτου ὑπαγαγὼν ὑπὸ τὸν δῆμον 
Μιλτιάδεα, Οὐγτ.1. 2. 14 θανάτου κρίνουσι. 
θανάτου 564 νυ! 5 Οἢ γΟΓῸ8 Πᾶ5 ῬΘΘἢ 
ἰτοαϊθα 45 ἃ σϑη. οὗ νδὶυθ (Η. 145 Ὁ; 

ε΄. α. 118); Βαὰξ {Π6 νἱδνν 15 αἰβραίβα. 
- ἀπέφυγεν : τ΄ὰ5 αοῃμει!. --- ὅτι οὐ 
προδοίη κτέ.: δεεαιιξε (ἃ5 ἢ Ρ] 6 464) 
με αἰά ποῖ δείγαψ {πε εἰΐμ, εἴς. 'ΓΠΘ 
οἰδαβθ 45 1Ὁ βίδπαβ τητβύ 6 [Δ ΚΘΗ 88 
681.58] 0 ἀπέφυγεν. ΟἹ {π6 ορΐ., 566 
6. 250, κ. ; Η. 928 . ---σώσαι: ἴογ {πΠ6 

σοΙητοη Ατέ. ἔοσιη, 5θ6 (. 11,4, ν.2; 

Η. 4553. --- ἀπολλυμένους : ἴον {1Π6 σοη- 
ἄοτ, βθ α. 198, ν. 2 α; Η. 618, 1. -- 

διδόναι: ᾿ἰπηρῖ. ᾿ἰπῆ., ΑΜΤ. 158, 8; Η. 
859 ἃ. --- ΤΏ βἰδξθιηθηΐ 15 'π Κοορίησ 
ΜΓ ΧΟΠΟΡΠΟΠ᾿Β ΟΠαγδοίοσϊζαίϊοη οὗ 

ΟἸΘΑτΟΠ5, ἀεὶ χαλεπὸς ἦν καὶ ὠμός Αη. 
Ἶ. 6. 15. Π1οᾶ. χΙ]. 66, ἱπιϊπηΔΐθ8 ἃ 

ΚΙηΠαΓΘα ΓΘΆΒΟΠ ἴογ {Π6 Ὀοίγανυ]: μι- 

σοῦντες τὸ βάρος τῆς ἐπιστασίας ((ἰεἰε8ί- 
ἵπη {6 διιτάεη ὁ ᾿ὶβ αὐἰμοτίη}), ἣν γὰρ 
ὃ Κλέαρχος χαλεπός. --- εἰσέσθαι: ἰεΐ 

ἵπ, αατπαεϊ εα ; ΞοΘοοΠπΠα ΔΟΥ. πιά. οἵ εἰσ- 

ίημι ἴῃ δοῖ. Ξ6η86. 

20. ἐπεὶ... παρεσκεύαστο: τῦΐεη 
τεραταΐϊοπβ μα δεεπ πιααϊδ ὃῳ {διεπι; 

πι564 τ ρΡ615., ἃ. 198; Η. 002 ἃ. ΤῊ18 

156 οὗ {Π6 Ῥᾷ88. 15 ἔγθᾳ. ἴῃ ΤΠπαο., ἃ8 
1. 46. 48.;.11|..22.. 107. ἔν ΘΟ. 75). 

γ ἢ]. 14. ΟἿ οἡ 2. 4. --- αὐτοῖς : ἴοΥ ἀΔἴ. 
οὗ ἀροπῖ, 866 ἃ. 188, 5; Η. 769. --- τὸ 

Θρᾷκιον: ἃ ἰᾶτρθ ΟΡθῃ β4πΆ76 ν ]π 
1Π6 νγ8}15 οὗ Βυζαπίϊσπη. (ΟΥ Ἅη. νυἱῖ. 
Ι. 34 τὸ δὲ χωρίον οἷον κάλλιστον ἐκτάξ- 
ασθαί ἐστι τὸ Θράκιον καλούμενον, ἔρη- 

μον οἰκιῶν καὶ πεδινόν. 

21. Ασοοταϊηρ ο ΡΙαΐ. 416. 31,.Α1ο]- 
Ῥῖδ465 μδα οδυβρά ἃ ργοίθπα θα αἰΐδοκ 
ἴο θ6 πιδ4άθ οὔ ἔθ ΠΆΥΡΟΥ, [υτ]Πρ 

1Π6 σατυίβομ {π]ΠῸῚ ἢ 116 μ6 Π]τη56]18 

Ῥυβῃρα 1πΐο {Π6 οἷν. Οἡ αἰβοουθσῖηρ 
{πὸ βίγαΐίασθι, ἔΠ6 σαυυίβοη Παβίθπρα 
δραϊηβῦ ἢ. ΧΟΠΟΡΠΟΠ᾿ 5 ἐβοήθουν 
εἰς τὴν ἀγοράν, ν᾽ ΒΙΟΉ --- ΑΥ̓ΘΓ [Π6 ῬΓθ- 

οραϊηρσ οὐδὲν... εἰδότες ---- ΤΟ] 566 ΠῚ 

ΘΔ π|5616585, ἢ 6 Θχρ] αἰ πθα ΟἩ]Υ ΟΠ 
[πὸ αββατηρίϊοη {πα {Π6 ΡΌΠΘΓΙΆ]Β Π86 

Ῥεθπ ἰηξοτιηθα οἵ {π6 ΘΠΘΙΥ 5 6Π- 

ἴγαποθ, θαΐξ ποῦ οὗ {π6 ρ'δοθ ψἜΘΓΘ 

ἘΠδν πγ6ΓΟ. -- κατεῖχον : ργεναϊϊεα, ἰσετα 
{16 πιαβίεγϑ. --- οὐδὲν ἔχοντες κτέ.: ποί 
κποιυΐπα τοϊιαΐ ἰο ο. Τῇ {818 Ἰαομ οὐκ 
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Ἵ 

ἘΒΝΟΦΩΝΤῸΣ 

“ὃ [οὶ » ΄ 
παρέδοσαν σφᾶς αὐτούς. καὶ οὗτοι μὲν ἀπεπέμφθησαν 32 
εἰς ᾿Αθήνας, καὶ ὁ Κοιρατάδας ἐν τῷ ὄχλῳ ἀποβαινόντων 
ἐν Πειραιεῖ ἔλαθεν ἀποδρὰς καὶ ἀπεσώθη εἰς Δεκέλειαν. 

Φαρνάβαζος δὲ καὶ οἱ πρέσβεις τῆς Φρυγίας ἐν Γορ- 1 

διείῳ ὄντες τὸν χειμῶνα τὰ περὶ τὸ Βυζάντιον πεπραγμένα 
ν 

ἡκουσαν. ἀρχομένου δὲ τοῦ ἔαρος πορευομένοις αὐτοῖς 
Ν , 5 ’ , - 

παρὰ βασιλέα ἀπήντησαν καταβαίνοντες οἵ τε Λακεδαιμο- 
, ,’ , Ν " «ες » ᾽ “ Ν «ε 

νίων πρέσβεις, Βοιώτιος [ὄνομα] καὶ οἱ μετ᾽ αὐτοῦ καὶ οἱ 

ἔχω 8 ΒΥΠΟΠΥΤΊΟΙΒ ὙΠ ἀπορῶ. (ΟΥ̓ 
1κἴ. ποῆ ΒΆΡΘΟ αὐϊᾶ ἄϊσδβπηι. 

ΕῸΓ {ΠπῸ0 ορί., 806 οὁη 3. 21. --- σφᾶς αὖὐ- 
τούς : [0Γ ΤὉΓΠ], 8606 (ἃ. 80, ν.; Η. 2θ0. 

22. ἀποβαινόντων: ρμοη. 8408. ν10} 
ΠΟ 8110]. ΘΧΡΓΘΟΒΒΘα; τολῖο ἐλθὸν τοργὸ 

ἰαπαϊης. ΟὟ τ. 20, 29. --- ἔλαθεν ἀπο- 
δράς : {πὸ Ἰοδάϊηρ ᾿ᾶθα 18 ΘΧΡγΟββϑα ὈΥῪ 
{πὸ ρΡασίῖο. α. 279,4; Η. 984. --- ἀπε- 

σώθη εἰς Δεκέλειαν : {πΠ6 Βρατίδη ΟΡ 
Ὀϑοδιηθ ἃ Γοίπρο ΤῸΓ δϑοαρίηρ ᾿ΓΤΙ8- 

ΟΠΟΓΒ Οὗ ΜᾺΓ (ο" 2. 10), 88. νΥ6}} ἃ8 70 
ΤΌ ΠΑΑΥ ΒΙαν 65 οἵ ὙΠ] ἢ ΟἸ 58. ΤΊΟΤΟ 
ἀπ δη 20.000 παᾷ δα {Π] 0 Π6Γ πρὸ το {ΠῸ 

ΥΟΔΡ 415 Β.ο. (ΤΊ6. ν]}. 27. 4). 866 
ΟΠ 1. 99), ἀπ οὐ ατοίο, Ν 11. 01, 1 Ὁ. 

Ομᾶρ. 4, Τνϑηίν-ουσγ ἢ γθὰγ οἵ 
{1πη6 ννᾶσ, 408 πιο. 716 Αἰδποηπίαη θηι- 

δα588},, μαυΐηφ ιοϊπίογοα αἱ (ἐοταἰἑιηι, τυ]ιογ 6 

ἐμεμ ἤδαν ΟἹ 1λ6 Καὶ] 97 Βψεαηίζιηι (1), 
γιεοὶ {16 ϑ'ρατίαη ἐπυον8 τοί ηῳ αὐ ον 
α 7ανονανίε τοοορίϊοη αἱ {πε Ῥογβίαη 
ἐουγὶ (2) απαὶ αὐοοηιραπίοα ὃν Οὐτιιβ, 
τολο ἐοηιθ8 εἰοιῦη ἰο βία ΔΙ ποῦ α8 βαίγαρ 

απεὶ φεπογαϊ ββίπιο (3). Οὔὐγιιβ οατι868 {16 
εἰοίονϊοα ὁ {διε Αἰποηΐαη ἐηυοῃ 8 πὶ] 
{λιὲ οἰοβο οΓ {π6 ταν (4--1). ΑἸεϊϑδίαςο 5 

Ῥτγοοοθαῖβ τοί {λ6 ἤεεὶ ἰο ϑαπιοβ, το]οηοο 
ἠὲ ρίμπαιουβ Οατία (Β). Τλτγαδη δι γ- 
οουεῦβ ἱλ6 Τλγαοσίαπ ἀοροπαοηοῖοβ ἀπα 

7Τῆλα805 (θ)ὴ. λγαβη 8. βαϊϊα τοΐ μι 1116 
γοδί ὁ {τὲ ατπιαπιθηΐ 0 Αἰεη8, Αἰεϊ- 

δίακϊε8 ἐ8 εἰεοῖεα! σεπεγαὶ απεὶ το γι ἐιοηιο 

(19), ἀογεπεῖβ ᾿ιἰηιβοι  ὑογογε {λι6 βοπαίο 

απαὶ ἀαξϑοηιὶψ, 8 ργοοϊαϊηιοα σοποναἰ 881- 
πιο, απεὶ ἰοαεὶ5 ἐπα βαονγοα ργοσοϑβίομ ἴὸ 
Εἰοιιδὶα (20). ΑΑδν απ υιπιϑιιοοο58 7 αἱ- 
ἱοπιρί οα Απάγος, ἰδ δαὶ 5 τοὶ ἐλι6 πιαΐη 
αὐπιαηιεηΐ ἰο ϑ'αηιοβ, απεὶ γοηθιὺς Πιοϑε- 

ἐΐος5 ἴηι {ἰι6 δαβίενη Αοφεαη (21-- 25), 
1. οἱ πρέσβεις : 566. 3. 19. --- Γὸρ- 

διείῳ: αοτάϊαπι, {Π6 ἀποῖθηῦ ολρΡ [8] 
οἵ {πὸ ῬΗγυρίδη Κίηρδ, ἴῃ {Π|0 ΔΟΓΟΡο- 

118 οὐ πο ΑἸΟΧΑΠΩ͂ΘΥ αἴτογινατ 8 οὐδ 
{πὸ ἀοτάϊδη Κποὺὶ (Αὐτίδη, 4. 1ἰ. 3). 

2. τοῦ ἔαρος : 407 8.0. --- οἱ Λακε- 
δαιμονίων πρέσβεις : οἵ {118 ΘΠ ΆΒΒΥ͂, 
ΑἸ ΠΟῸ ἢ ἴΠπ ἀτῦ. ᾿Π Ρ}168. ἃ ῬΓΘΥΪΟῚΒ 
τηρηοη, ποίμηρ ΟΪ86 18 ΚΠΟΥΨΗ, --- 

Βοιώτιος ὄνομα: {Π6 ΘΧΡΙΓΟΒΒΙΟΝ ΓΟ- 
4ΌΪΓΟ8 ἃ 5.080. ΟΥ̓ ῬΓΌΠ. 101 νυ ΠΟ ἢ ἷὲ 
σοῦ] 6 'π ΡΡοβ. Τὸ οοπβί. ᾿ῦ {}}}8 
Ὑ10}} πρέσβεις Β06 Π18 ΠΆΤΒἢ. ῬΓΟΌΔΟΌΙΥ 
ὄνομα 8 ἃ 1088 πο παρα ἴο ἀἰβεϊη σι 5 ἢ 
1Π|6 8 Π16 Βοιώτιος ἴτοπῃ {πη δα]. οὗὁἩ 1Π6 
ΒΆΤῚ6 ΤΌΓΤΙΗ. --- οἱ ἄλλοι ἄγγελοι : Ρο8- 
ΒΙὈΥ ῬΟΥΒΙ  Π8. ΘΟμΐηρ ἄοννῃ ἴο Αβὶα 

Μίποῦ οἡ {πὸ Κιηρ᾿β ὈῸΒΙΠ688. --- πάν- 

των ὧν: ἴπνοῦβο εαἰϊγαοίίοη, ἱ.6. {6 
αηἰροράοηῦ αἰϊγαοίοα ἴὸ {πΠῸ σα86 οἵ 
{πῸ τ0]. 6. 1068, ν. 4. (ΟΥ̓ Αη. 1}. 1. 
6 ἀνεῖλεν αὐτῷ ὁ ᾿Απόλλων θεοῖς οἷς 
ἔδει θύειν. --- πεπραγότες εἶεν : {118 860- 
οἠ ῬΥ, ἈΡΡΌΘΑΓΒ ἴὸ πᾶν θΘΘη πιϑοα ποὺ 
ΟὨΪῪ ἱπέτ. θὰ 4180 ἴγαη8. {Κ πέπραχα 
(ν. 2. 82). Ἐὸτν {ΠπῸ γα ΠΟΥ οἵ 1Π6 

ΡΟΥΙΡμγαβίϊο ΤΌΤ], Βθ0 ἃ. 118, Ὡ; ἴῸΓ 

118 βιριϊδοδίίου, ΟΜΈΊ. 17, ν. 2; 18,1. 



15 θεῖν. 

ΒΛΛΗΝΙΚΑ 1. 5, 4. 

Ν ἊΝ» ἄλλοι ἄγγελοι, καὶ ἔλεγον ὅτι Λακεδαιμόνιοι πάντων ὧν 
ὡς ’, 4 Ν , 2 Ἁ “«. Ἦ 

δέονται πεπραγότες εἶεν παρὰ βασιλέως, καὶ Κῦρος, ἄρξων 
’, -“ ΕΟ , Ἁ ’ 

πάντων τῶν ἐπι θαλάττῃ καὶ συμπολεμήσων Λακεδαιμο- 
’, Ε ΄ » ΄-"ῃ ’, ΄» Ν ΄ 

νίοις, ἐπιστολήν τε ἔφερε τοῖς κάτω πᾶσι τὸ βασίλειον 
, ν. - ᾿ Ν 

10 σφράγισμα ἔχουσαν, ἐν ἢ ἐνὴν καὶ τάδε" Καταπέμπω 

Κῦρον κάρανον τῶν εἰς Καστωλὸν ἀθροιζομένων. τὸ δὲ 
’ ἦ , δε 9. μὰ ἦν 9 ΄ ἐν εροι Ὁ 

καρανον εστι κυριον. Ταῦ ουν ακονοντες οἱ Των Αθη- 

ναίων πρέσβεις, καὶ ἐπειδὴ Κῦρον εἶδον, ἐβούλοντο μὲν 

μάλιστα παρὰ βασιλέα ἀναβῆναι, εἰ δὲ μή, οἴκαδε ἀπελ- 

Κῦρος δὲ Φαρναβάζῳ εἶπεν ἢ παραδοῦναι τοὺς 
“Ἅλ πρέσβεις ἑαυτῷ ἢ μὴ οἴκαδέ πω ἀποπέμψαι, βουλόμενος 

Ν Ὁ , ᾿ς. 5γ0} Ν ΄ 
τους Αθηναίους μὴ εἰδέναι τα πραττομεένα. Φαρνάβαζος 
δὲ , Ν “ Ν , Ψ Ν ἈΝ 

ε΄ τεως μεν κατειχε τους πρέσβεις, φάσκων ΤΟΤΕ μεν 

ἢ ΕῚ Ν Ν ᾽ὔ Ν Ν » 3 ὕ 
ἀνάξειν αὐυτους παρα βασιλέα, ΤΟΤΕ δὲ οἴκαδε ἀποπέμψειν, 

9. Κῦρος: ῬΘΙΟΠρΡΒ 4150 ἃ8 51]. 10 
ἀπήντησαν. ----τάντων τῶν ἐπὶ θαλάττῃ: 

Π8. ῬΓΟΥΪΠΟΘ 18 ΠΊΟΤΘ οχϑοῦν ἀθἤπρα 

«Αη. 1. 9. ἴ κατεπέμφθη ὑπὸ τοῦ πατρὸς 
σατράπης Λυδίας τε καὶ Φρυγίας τῆς με- 
γάλης καὶ Καππαδοκίας, στρατηγὺς“ δὲ καὶ 

πάντων ἀπεδείχθη οἷς καθήκει εἰς Καστω- 

λοῦ πεδίον ἀθροίζεσθαι. (7. ἐὐϊὰ. 1. τ. 2. 

-τοῖς κάτω πάσι : αἰ {}ι6 ἰοιυϊαπεὶ (56ἃ- 
Ῥοδγα) ρεορίεβ. Ετδηίϊηρ {πΠῸ δοου- 

ΤΔΟΥ οἵ ΡΙαΐ. Αγία“. 2 Κῦρος δὲ Λυδίας 
σατράπης καὶ τῶν ἐπὶ θαλάττης, {1118 6χ- 

ῬΓΘΒΒΙΟΙ 18 ϑαθπὶν. 0 πάντων τῶν ἐπὶ 
θαλάττῃ ἉΌονο, πα {Π6 τα ]Πατν αἰν]- 
510} 18 ὁο-Θχίθηβίν 1 {Π|Ὸ ΒΑ ΊΤΑ ΡΥ. --- 

τὸ βασίλειον σφράγισμα: ἴῸΓ {1Ππ| 568] 
85 αἰἰθβίϊηρ' {Π6 ρθη ΠΘΠ 6858 οὗ ἀο6- 

Τηρηΐβ οἵ {18 Κιπα, 566. 4180 νυ. 1. 90; 

νἱϊ. τ. 990. ΟΥ̓ ΤΠ15 568] ἃ ϑο πο! αβί Βα υ8: 

ἡ σφραγὶς τοῦ Περσῶν βασιλέως εἶχε 
κατὰ μέν τινας τὴν βασιλέως εἰκόνα, κατὰ 

δέ τινας τὴν Κύρου τοῦ πρώτου βασιλέως 
αὐτῶν, κατὰ δέ τινας τὸν Δαρείου ἵππον, 

δ ὃν χρεμετίσαντα (πεῖσἠϊηφ) ἐβασί- 

λευεν. 

4, τὸ δὲ κάρανον κτέ. : ποῖ {6 τυογα 
κάρανος 5ἰφηϊγο5 “ἰογα. ΑἸ)οτῖο ποσὰ 
ΔΡΡΑΓΘΗΓΥ ΓΆΓΘ ΘΠΟᾺΡἢ ἰο πΠροα ἀ6ῇη- 

ἴηρ [ῸΥ αὐθθ 8 ἴῃ ΡΌΠΘΓΔ], ᾿1Π1658 ΡΟ8- 

510] {π6 ἀοἤΠΙτΙΟη. 18 ἴσοι ἃ ἰδίθν 
πα ηα. ΟΡ 8. {Π6 ποιιη- ΟΠ πα γο 
δοσρηΐ, --- ταῦτ᾽ οὖν ἀκούοντες, καὶ 
ἐπειδὴ εἶδον : ἃ 5΄τ}18 Ὁ ΟΠ Δ ΠΡ οὗ οοηϑβί. 
15 Τουπα ἴῃ “(4η. 11. τ. 22 ἣν δὲ μένωμεν 

σπονδαί, ἀπιοῦσι δὲ καὶ προϊοῦσι πόλεμος. 
- ἐβούλοντο μὲν μάλιστα : ̓181}.8}}Υ μά- 
λιστα μέν ΟΥ μάλιστα μὲν οὖν 8ἃ8 ἰπῃ ν. 
3. 1. ΟΥἨὨ ϑοριι. ὠηϊ]. 617 οἴοιτο μὲν 
μάλισθ᾽ ἑκούσιον λαβών, εἰ μὴ θέλοι δ᾽ 

ἄκοντα. --- εἰ δὲ μή : 566 ὁῃ 3. 9. 
ὅ. εἶπεν παραδοῦναι : [ῸΓ {Π6 ἴΌΓΟΘ 

οὔ εἶπεν ΜΠ ἰηἴ., 5806 ΟΜΈΊ.. 18, 2, 

ν. ὃ; 29, 2, ν. 4; Η. 940}. --- μὴ οἴκα- 
δέ πω: μήπω οἴκαδε. ΤῊΘ 5816 ΟΥ̓ΘΙ 
ΟΟΘΟΙΓΒ ἱγ. 5. 8; “π. υἱῖ. 3. 80 οἱ πολέ- 

μιοι ἡμῶν οὐκ ἴσασί πω τὴν ἡμετέραν 

συμμαχίαν. "Τ}Ν8. 5ΒΠηονγ8 {παῦ μή ἀπ 

πώ 5 1001 αἸα ποὺ ΤΟΥ Οὴ6 ψΟΓα ἃ8 

γοῦ. 

θ6. ἀνάξειν παρὰ βασιλέα: εΓ 3. 8 

21 

δ 

6 



28 ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 

20 ὡς μηδὲν μέμψηται" ἐπειδὴ δὲ ἐνιαυτοὶ τρεῖς ἦσαν, ἐδεήθη τ 
“ὦ ἢ 5 “ » ’ ’ » , » ’ὔ τοῦ Κύρου ἀφεῖναι αὐτούς, φάσκων ὀμωμοκέναι ἀπάξειν 

ἐπὶ θάλατταν, ἐπειδὴ οὐ παρὰ βασιλέα. πέμψαντες δὲ 
» ’ὔ ’ » Ν » ᾽’ « Ν » , Δριοβαρζάνει παρακομίσαι αὐτοὺς ἐκέλευον - ὁ δὲ ἀπήγ- 

» » “ , ν Ν Ἀ ’ αγεν εἰς Κίον τῆς Μυσίας, ὅθεν πρὸς τὸ ἄλλο στρατόπεδον 
ἀπέπλευσαν. 

᾿Αλκιβιάδης δὲ βουλόμενος μετὰ τῶν στρατιωτῶν 8 

[9] σι 

ἀποπλεῖν οἴκαδε, ἀνήχθη εὐθὺς ἐπὶ Σάμου: ἐκεῖθεν δὲ 
-“ “ » ““ 

λαβὼν τῶν νεῶν εἴκοσιν ἔπλευσε τῆς Καρίας εἰς τὸν Κε- 
Φ »"» 

ραμικὸν κόλπον. ἐκεῖθεν δὲ συλλέξας ἑκατὸν τάλαντα 9 

80 ἧκεν εἰς τὴν Σάμον. Θρασύβουλος δὲ σὺν τριάκοντα 
Ν ει Θ ΄,΄ ν 3 “ δὲ ’ ἴλλ ’, Ν 

ναυσὶν ἐπὶ Θράκης ᾧχετο, ἐκεῖ δὲ τά τε ἄλλα χωρία τὰ 
πρὸς Λακεδαιμονίους μεθεστηκότα κατεστρέψατο καὶ 
Θάσον ἔχουσαν κακῶς ὑπό τε τῶν πολέμων καὶ στά- 

ὡς βασιλέα... .. ἀναγαγεῖν. --- μέμψηται : 
86, Κῦρος. 

Ἵ. ἐπειδὴ ... ἦσαν: δειί τολοὴ ἰλγθο 
ψόαν παὰ μαββεαῖ. ΟἹ 11. 4. 2ῦ πρὶν δὲ 
ἡμέρας δέκα γενέσθαι. ΑΙ ΟΠ ΓΟΠΟΙΟρΡΊ ΘΔ] 
σον Οχ βίβ ΠΘΤΘ, βίησθ {ΠῚΘΘ γΘΔΥΒ 
Ιαΐονῦ {πὸ ΑὙΠΘ Δ ΠΒ5. ΠῸ ἸΟΠΡῸΓ Πδα ἃ 

ἉΤΙηγ. ΤΟ ἰοχῦ ΒΟΘΙῚΒ. ΘΟΓΓΙΙΡί. --- 

᾿Αριοβαρζάνει : ἃ ΡῬΓΟΙΪποΟη ΨΟΙΠΡ' 
Τογβίδη ὙΠῸ αἰζοσννασβ βαοοροῦρα 
ῬΠΔΥΠΑΆΠ ΑΖΒ ἃ8 βαῖσαρ. ΟἿ ν. 1. 28. 
- Κίον τῆς Μυσίας : οὐ {ΠπῸ ῬΙΌΡΟΗ- 

ιἰ5. ΤΊ ἀοβου θύοι ποτὸ (εὐ Παι. 
Υ. 122) 508 {Ππᾶΐ, ἴθ ΧΟΠΟΡΠΟΠ Β 

{ἰπ|0,. Μ νεῖα οχίοπη θα 85. ΤΥ ϑαβὺ 8 

{πὸ ποδὶ οὐ {πὸ ΟΠ οὐ Οἴπβ ἴῃ {110 

ῬΓΟΡΟΏ 8. 

8. ἀνήχθη: «110 {πὸ οαρίπτο οἵ 
Βυνχαπίϊαπι {π6 ΑἸ θη η5. δα οοη- 
αποτγρα {Π|ὸ ΟἸτ05. οὴ {πὸ ἨΡΙ] βροηΐ, 
ὙΥῖΓἢ τη Θχοορίϊοη οἵ Αὔνάμβ, ΠΙοά. 

ΧΙ. 68. --- ἐπὶ Σάμου: 866 ὁ 2. ΤΙ, 

ΠΩ εἢ εἰς τὴν Σάμον ὈΘΙονγ. ΑἸΟΙΡΙΑ- 

ἀ68᾽ οθήθοῦ ἴῃ {Π|8 νον αρο ννἃ8. Φου]ύ- 
058 ἴο Βιὸν {παὶ ΑἸ ΘῊΒ. τνὰ8 ἀραΐῃ 

ΤηΪβίγοββ οὗ {πΠῸ βοᾷ δηα {ΠῸ βίγαϊβ, ἃ8 

Ὑ6}1 48 ἴο βιῃηοοί {πὸ Ῥαίῃ οἵ Ϊ8 τὸ- 

τὰν ὙΠ ΠΟΥ ρας γα ΒΡ0118 {ἑκα- 
τὸν τάλαντα). 

9. σὺν τριάκοντα ναυσίν : {Π|0 ῬΓΘΡ. 
18. πΠΈΒ ἃ] ὙΥ1{}} {πὸ ἀαῦ. οἵ ΠΝ} Ὺ 
ΔΟΘΟΙ ΔΗ, ΑΔ8. ποῖρ, 10; 1. 1. 

ὃ; ἵν. 5. ὃ; 8. 29, -- Θάσον : {πὸ Ἰηΐοτ- 
ἨΔ] ἸΒΒΘΉΒΙΟΠΒ ἴῃ “ΤΠ 505, ν ΙΟ ἢ ὈΘρΆπ 
ἢ {πΠ6 οχραϊβίοπ οὐ {πῸ πραγ δ 8 
πη 410. π.6., τὰιϑῦ πᾶν οοπίϊηπρα 

ἴο {Π|8. {ἶἰπηο, {πὸ αητ- ρασίδη ῬΑΥῚΥ 
πον ἤΠΑΠν σοίτηρ {Π6 ὌΡΡΟΙ παπᾶ; 

Β00 Οἡ 1. 92, ΟΥ̓ {πὸ θη ἶβ68 οἵ 
“ΤΉ ΤΆΒυ Βα] 185 Βα θβθατπθηῦ ἴο {πΠ6 Ῥατ}16 
οἵ Ονχίοιιβ. ποιίπϊηρ 8 ΚΟΥ η, ΒΆν6 

{παὺ (46... το Ἰ)Ιο, ΧΙ, 64) αἰγοδαν 

ἴ. 409 5.6. 6 δα σοΠ ποΥΘα βοηλὸ οὗ 

{πὸ ΤΗΣ οἴδη ΟἾΕ168, --α ἔχουσαν κακῶς 
ὑπό: ῥοίηᾳ ἑπ τυτοίοἰοεὶ ρἰϊψθὶ ὃ γϑαϑοι 
ΟΥ̓́, βιιεγίηῃ ζγθΉι. -τ τῶν πολέμων... 
λιμοῦ : {Ππ|Ὸ ἀνῇ, 15 ποῦ γθρϑαϊθα, Βθοδῖιβ 
{πὸ αἰ οτοπὶ ᾿ἄθαβ ἀγὸ τοραγαρα ἴῃ 

{πο ὶν τού! γ ; 566 οἢ 1. 80. 



ΒΛΛΗΝΙΚΑ Ι. 4. 

σεων καὶ λιμοῦ. 
85 εἰς ᾿Αθήνας κατέπλευσε: πρὶν δὲ ἥκειν αὐτὸν οἱ ᾿Αθηναῖοι 

Ἀ ᾿ 

στρατηγοὺς εἵλοντο ᾿Αλκιβιάδην μὲν φεύγοντα καὶ Θρασύ- 
5 ᾽,ὔ ’ὔ Ν ’ 5» “ » 

βουλον ἀπόντα, Κόνωνα δὲ τρίτον ἐκ τῶν οἴκοθεν. 

᾿Αλκιβιάδης δ᾽ ἐκ τῆς Σάμου ἔχων τὰ χρήματα κατέπλευ- 
» ’ὕ Ἀ » 3 ἴω » » ’ὔ » Ν 

σεν εἰς ἸΙΪάρον ναυσιν εἰκοσιν, ἐκεῖθεν ὃ ἀνήχθη εὐθὺ 
, Ξ.» Νηῃ) ᾿᾿ “ ι 

40 Γυθείου ἐπὶ κατασκοπὴν τῶν τριήρων, ἃς ἐπυνθάνετο 
’, 5» φᾷ, “. 

Λακεδαιμονίους αὐτόθι παρασκευάζειν τριάκοντα, καὶ τοῦ 
"» Ν ΄ Ν Ψ ε ΄ Ν 5.:ὩΝ » 

οικαοε κατάπλου οτπῶως Ἢ πόλις προς αυτον ἐχέι. ἐπεὶ δ᾽ 
“οεομ ε ΄-“΄“ » ΩΣ 

ἑώρα ἑαυτῷ εὔνουν οὖσαν καὶ στρατηγὸν αὐτὸν ἡρημένους 
Χ ΝΠ ΄ Χ Ε ὃ ΄, ΄ 

και ι ιᾳ μεταπεμπομένους τους επιτηοειους, κατέπλευσεν 

45 εἰς τὸν Πειραιᾶ ἡμέρᾳ, ἣ Πλυντήρια ἦγεν ἡ πόλις, τοῦ 

10. φεύγοντα: {Π6 ΘΧΡΓοββίοη. 8 
ποῦ αυϊΐθ ἀοουγαΐίθ, ἴον ἴῃ 411 Β.6. [Π6 

ἄθοσθο οἵ Ῥδηῃϊβμηιθηῦ ἀραϊηβῦ ΑἸΟΙΡΙ- 

δθ68 "δα Ῥθθὴ στονοκοα Ὀγν {πὸ Αἰπο- 

πίϑη8 (Το. ν111. 97; ΡΙαῦ. Αἰς. 33); 
Αἰὐπουρ μ6 πδα πού νοῦ τοίασηθα ἰὸ 

ΑΤΠ615. --- ἐκ τῶν οἴκοθεν : {Ππ6 αἰΐτγδο- 
ἰΐοπ οὗ {π6 δᾶν. οἵ ρίδοθ (ἐκεῖθεν, ἔν- 
δοθεν ἴογ ἐκεῖ, ἔνδον) 185. ΔΠΔΙΟρΟῖΒ. τὸ 
ὑμαῦ οὗ [π6 Ῥσϑρ. στ 115 οᾶ886. Κἄπη. 

448, ποίρ 1. 

11. ἔχων τὰ χρήματα: «ὁ ἴδαοῦ οἵ 
οΑΡ [8] ππρουίαποθ ᾿πιδῦ πον. 66 οἢ 

8. --- Τυθείου : ἴογ σρῃ. υἱἢ αν. οἵ 
Ῥίδοθ, 866 α. 182, 2; Η. 157. ἀγνιῃι- 

ἘΠῚ αὖ {6 μοϑᾶ οἵ {πὸ Τιδοοπίαῃ (ἀπ 
τγὰβ {πὸ μοῦ ροτῦ πα πᾶνγυ- αν οὗ 

ϑρασίϑ. --- ἐπὶ κατασκοπήν: κατασκε- 
ψόμενος. (ΓΞ ἐπ’ ἀργυρολογίαν 1. ὃ. 

ΤἼΘ βᾶηθ ΘΧΡυ βϑίοη. ΟΟΟΙ͵Β (᾽γ7. Υἱ. 

2. 9. --- ἃς . .. τριάκοντα : 566 Οἡ. 3. 17. 
- καὶ τοῦ... ἔχει: 86. ἐπὶ κατασκοπήν, 

απα ἴο 566 λοιυ ἐδ βἰαίθ τυαὰ8 αἰἱξροϑβευὶ 
ἰοιυσαταὰ ἠΐηι ἴπ τοβρεοὶ 77 ἠϊβ γίνη 
λοπιθ. Οπ [πὸ ρθη. οἵ οοπᾶ. τ 
ὅπως ἔχει, 566 . 1608, ν. 5; Η. ΤΟ ἃ. 

ΟἿ ᾿λνκαω.14. 
12. ἡρημένους : 5ς. τοὺς πολίτας ἴτη- 

ΡΠΘα ἴῃ πόλις. --- ἡμέρᾳ, ἐν ταύτῃ τῇ 
ἡμέρᾳ : {π6 οπιϊββίοι οὐ ἐν ἴῃ {π6 ἢγβὺ 
8856, 85 Ὑ61} ἃ5 15. 156 ἴῃ {Π6 Βθοομα, 

8 ἰσσοραϊατ; α. 189 δπᾶ ν. 1. ΜῈ 
ἡμέρᾳ Ἰ6ΥΘ6 {Π|6 16]. ΟἸαιι86 Π85 {Π6 οὔθοῦ 
Οὗ δὴ ΟΥΪΠΑΡΥ αἰ]. Δ Πα Τὰ ΚῸ8. Δἢ 
ΘΧΡΥΘββίοη οὗ εἰεγηϊίε τἰτὰθ. Ἃ( 2. 
14 χειμὼν ἐν ᾧ κτὲέ. ΟΥ ἐν ταύτῃ τῇ 

ἡμέρᾳ, βε6. τ. ϑργ. 48,1, 9. --- Πλυν- 
τήρια : {Π158 Γ68{{νγ8] νγὰβ Θϑ]θὈτα θα δὖ 
Αἷπθη5 ἰονγατάβ {πΠ6 πα οὗ {π6 ποῖ} 
ΤΠΑτγρο]ίοι (τ 1 4416 οὗ πη6}) ἴπ ΠΟΠΟΙ 

οὗ Ῥ41145. “ΤΠ βίαϊαθ οἵ {πὸ ρο 688 
ΑἴΠμθπα νγὰ8 β τ ρΡ 4 οἵ 411] 118. οὐπᾶ- 

πιθηίβ, ΘΟΥ̓ΘΓΘΩ͂ ἘΡ ἔγοῖη ΘΥ̓ΘΓΥ ΟΠΘ᾽ 8 
θ8Ζ6, ἃ πα νγν5Π64 ΟΥ' ΟἸΘΑ ΒΘ ἸΠ6ΘΓ ἃ 
πιγϑίθυϊοιιβ Θου Οἷα] ὈΥ {π6 ΠΟΙῪ 

σΘἢΒ ΟὩΠΠ6α Ῥτναχίθυρίαδθ. ΤῊ ΡΟ] 4685 

{Ππ||5 ΞΘΘΙη ΘΩ͂ ἴο πτ ἀνναν ΠΟΥ ἔδοθ πα 

ἰοτοῦαβο ἴο ῬΘ ΠΟΙ πὸ τού ασηΐηρ᾽ ΘΧ1]16.᾽ 

(ατοίθ.) Ι͂ῃ ΧΘΠΟΡ Ομ Β δοσοιηΐ νγ6 
8566 ποίπίηρ οὗ {ΠπΠ6 τηϑρηϊῆοθηΐ τοῖα 

οὐ Ιαἴθῦ ψυυ [ 8, το [πΠ6 ΘΟΠΑΠΘΓΟΤ᾽ 8 

ἐπὶ ΩΡ] ΘΠΥΤΥ ἀΠΑ͂ΘΙ ΡΌΓΡΙΘ 88118, 

Ιοααϊηρ' 200 5108 ΔΔοΥπ α 10} 5816148 

Πα 5Ρ0115, ἃ ἤδϑι οὐϊαατθογίηρ {Π6 

ΒΡΙΘμα1α ἀττπατηθηῦ πο Πα 164 ουὐ οὗ 

1π6 Ῥίταθιιβ ἴου ΒΊΟΥ ἃ ἴθνν γ θᾶ 8 Ὀ6- 

29 

Θράσυλλος δὲ σὺν τῇ ἄλλῃ στρατιᾷ τὸ 

1 
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80 ἘΕΝΟΦΩΝΤῸΣ 

ἕδους κατακεκαλυμμένου τῆς ᾿Αθηνᾶς, ὅ τινες οἰωνίζοντο 
» ,ὔ ᾿ Ν » “ Ἀ -“" ὕ 

ἀνεπιτήδειον εινᾶαι καὶ αὐτῳ και ΤΊ πόλει. ᾿Αθηναίων 
Ν » Ἀ » ,ὔ ΄ὰ « ,΄ » Ν ’ » 

γὰρ οὐδεὶς ἐν ταύτῃ τῇ ἡμέρᾳ οὐδενὸς σπουδαίου ἔργου 
’, ΕΣ ν ’΄ Ε » “ ν » “ 

τολμήσαι ἂν ἅψασθαι. καταπλέοντος δ᾽ αὐτοῦ, ὅ τε ἐκ τοῦ 

50 Πειραιῶς καὶ ὁ ἐκ τοῦ ἄστεως ὄχλος ἠθροίσθη πρὸς τὰς 

85 

600 

ναῦς, θαυμάζοντες καὶ ἰδεῖν βουλόμενοι τὸν ᾿Αλκιβιάδην, 
͵ὕ » -“ Ν ’ λέγοντες οἱ μὲν ὡς κράτιστος εἴη τῶν πολιτῶν καὶ μόνος 

ἀπελογήθη ὡς οὐ δικαίως φύγοι, ἐπιβουλευθεὶς δὲ ὑπὸ τῶν 
5 Ἄ" γὰν ὰ ΄ ΄ ΄ ΄ Ν 
ἔλαττον ἐκείνου δυναμένων μοχθηρότερά Ὲ λεγόντων και 

Ν Ν 8... δ » ͵ὕ ’ » ’, ΘᾺ, Ν 

προς ΤΟ αὐτῶν ἴδιον κέρδος πολιτευόντων, εκεινου αει ΤΟ 

Ν » Ἀ 5 Ν ΄΄ Β “ Ν ᾽ Ν “ “-“ 

κοινον αὔξοντος καὶ απὸ τῶν αὐτου και απὸ του Τῆὴς 

18 

πόλεως δυνατοῦ, ἐθέλοντος δὲ τότε κρίνεσθαι παραχρῆμα 14 
τῆς αἰτίας ἄρτι γεγενημένης ὡς ἠσεβηκότος εἰς τὰ μυσ- 

΄ ε ΄ 6. 3 Ν Ν “ ΄ καὶ 
τήρια, ὑπερβαλλόμενοι οἱ ἐχθροὶ τὰ δοκοῦντα δίκαια εἶναι 
πλυν ΒΞ. ᾽ ΄, ων ΄ Ὁ ΠΝ ΄ ὌΡΣΟ 
αποντὰ αὐτὸν εἐστερήησαν ΤῊς πατρίδος " εν ῳ χρόνῳ υπο 

ἴοτρ. 118 σα που {ΠῸ σι τ γ ΟῚ] ΓΘ] ]ηρ’ 

ΗΒ ὙΑΥ ὉδΟΚ τὸ {ΠῸ οἷν πὸ Πἃ8 ρυΐου- 

ΟἸΒΙΥ Ὀοῖγαν ο΄. --- ὅ : {,6. 18 τούτη οἡ 

800} Δ ΟΟΟΔΒΊΙΟΗ. --- τοῦ ἄστεως : ἴο {Π|6 

ΑἸΠΘπΐδη8 ἐλ οἱέῳ (ο Ρ118}}, ἃ8. ΤῸ 8 
το {πὸ Ἠομηαη8. ΟἿ ν. 1. 22. 80 4180 
οὗ Οουϊηΐ, ἰν. 4. 8. ΨΌΓΥ ἔτοα. οὗ 
ΑΘ ηΒ. ἃ8. Οἰβυ ηρι θη θα γοπη {πὸ 

Ῥίγδθιιβ, 7. 35; 11. 2. 2, 8. --- ἀνεπιτή- 
δειον: ἃ δαεὶ οπιθη. 

18. θαυμάζοντες : Η]., ἀρτοοίηρ ΜΠῈ 
ἃ οοἸ]δοίνο ποῖ ἀθηοίηρ ῬΘΙΒΟΉΒ. 

(ΟΠ ἴϊ. 2. 21, πᾶ οὔβ. {παῦ' ἴῃ 686} 
οα86 {π6 Ῥγοᾶ, νοῦ} 18 βίῃηρ. ἃ. 198, 

κ’ ν ἘΠ, 000. --- ἀπελογήθη ὡς : {Π086 

νογβ, Ὀγδοκοίρα ὈΥ ΤΠΔΩΥ ΘΑ ΓΟΥΒ, 
ἀαπηϊξ οὗ π0 βαι βίφβοίουυ ἱπίθσργοία- 
τἴ0η. --- ὑπὸ τῶν... δυναμένων .... λε- 
γόντων ... πολιτευόννωτ: ΟΠ6 ΟΪ 88 
ἢ} {ΠΓΘΘ ΟΠ ΔΟΙΘΥΪΒΊΊΟΒ, --το ΠΟΥ ΙΟΣ 

ἈΡΠΙν ἀπά δ] οαῦθηορ, ἃ ΒΠΘΟΥ 861- 

8 688 πῃ ΡΟ] 64] αοίίοη. δυναμένων, 
88 ΟΡΡ. ἴο λεγόντων, 88 τοίογθηοο ἴὸ 

ΘΧθουξνο ἈΌ1ΠΥ. --- ἐκείνου : 866 ΟΠ 1. 
21. --τ ἀπὸ τῶν αὑτοῦ: τοΐϊὰ λὶβ οἷῦπ 
ἨϊΘαΉ8. ---- ἀπὸ τοῦ τῆς πόλεως δυνατοῦ: 

ἐοἰὴ {μὰ ροιθον οΥ {μα βίαίθ.1. ἡ {6 

Βυ5ύ, 86 οὗ δυνατόν, ες, 6. 7 κατά γε 
τὸ αὑτοῦ δυνατόν, «πὰ 6. 14 εἰς τὸ ἐκεί- 

νου δυνατόν. ΟἿ {ΠπῸ ΘΠ ΓΟ ΘΧΡΓΘΒΒΙΌΠ, 
οΓ Θεοοη. 9. 1δ ἐπαινεῖν δὲ καὶ τιμᾶν 
τὸν ἄξιον ἀπὸ τῆς παρούσης δυνάμεως. 

14, ἐθέλοντος δὲ... ἐστέρησαν : 511}} 
ἀοροπᾶάθην ὁ λέγοντες, θὺὺ τ} 8 
Βι ἄρῃ οαπρο οὔ πιοᾶο. --- τότε κτέ.: 
{λιοη γογιλιυλ ει τὐλιοη {διὸ οἰαντοο πα }ιι5ὲ 
ὑϑθη πιααΐθ. ΟἾΒοσνο {πὸ ἀοοαπη] αἰ οη 

ΟΥ τδῃΊΡΟΓΆ] πανβ., τότε, παραχρῆμα, 

ἄρτι. --- ὡς ἠσεβηκότος : 8.. αὐτοῦ. ἘῸΓ 

ὡς ΜΙ Ῥαγίϊο., βοο ΟΜΈ. 109, ν. 4; 

Ἡ. 978. --- ὑπερβαλλόμενοι κτὲ.: ὃν 
Ῥοβίροπίηρ τυϊιαὶ βορηιθεὶ ἰο δὲ α }ιι8ὲ εἰε- 
γπαπεὶ, ἰ.6. το ἰπητηοαϊαίο {ταὶ οὐ {πὸ 
ΟΆ86. 

15. ὑπὸ ἀμηχανίας δουλεύων : ΡοΓ- 
᾿Ά ΡΒ πὸ Θχαρροτγα τοι οἵ {πΠ6 Παγαβἷρ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ι. 4. 

3 ’ ὃ ὔ 5 ,ὔ Ν ’ Ν 

ἀμηχανίας δουλεύων ἠναγκάσθη μὲν θεραπεύειν τοὺς 
3 ΄ ΄ Ὧν ἢ Γ σις ΡΣ ε ͵ ᾽ Ἷ 
ἐχθίστους, κινδυνεύων αειυ παρ ΕΚαστὴν ἡμεραν ἀπολέ- 

δ. Ν 3 ’ ’ Ν [3 Ἁ : ἢ 

σθαι ἡ ΤοΟοῦυς δὲ οἰκειοτάτους πολίτας Τε και σύυγγένεις και Τὴν 
΄ Ψ ὭΣ αὶ 5 , 5 Ξ: ΄ 

πόλιν ἅπασαν ὁρῶν ἐξαμαρτάνουσαν, οὐκ εἶχεν ὅπως 
» “ ἀνα ’ 3 » Ἁ “ ΄ 

66 ὠφελοίη φυγῇ ἀπειργόμενος - οὐκ ἔφασαν δὲ τῶν οἵωνπερ 
αὐτὸς ὄντων εἶναι καινῶν δεῖσθαι πραγμάτων οὐδὲ μετα. 
στάσεως: ὑπάρχειν γὰρ ἐκ τοῦ δήμου αὐτῷ μὲν τῶν τε ἡλι- 
κιωτῶν πλέον ἔχειν τῶν τε πρεσβυτέρων μὴ ἐλαττοῦσθαι, 
τοῖς δ᾽ αὐτοῦ ἐχθροῖς τοιούτοις δοκεῖν εἶναι οἵοισπερ πρό- 

το τερον, ὕστερον δὲ δυνασθεῖσιν ἀπολλύναι τοὺς βελτίστους, 

4 οἵ οχῖϊο π᾿ ρΡΌΠΟΓΑΙ, πο ἱηγο]νθᾶ 
οομβοδύϊοη οὗ ρτοροσὶν δηᾷ οἵ πιοτ- 

ΟΘΠΔΓΥ ΒΟΓΥΪΟ6. 88 {Π6 5016 ΤΘΒΟΙΓ͵ΌΘ. 

ΜοΙθονου, δουλεύων 18 ΒύΓΙΟΥΥ τι56α οἵ 
ΔΏΥ ΟΠ6 ΨὙΠῸ δα Ῥθθὴ 4 Ῥϑυβίδῃ 81Ὁ- 
76οῖ; 866 ὁ {ἰπ|. 1. 20, Ὑοὺ {Π18 ρ]θᾶᾷ 
ἴον ΑἸοΙ Ια 465 ἔογροϑῦβ τηοτο {Πδη 1ὖ Γο- 

ΤΠΘΠ 613. --- τοὺς ἐχθίστους : {Π6 Ξ'ξρατ- 
188 Δπ6 {Ππ8 ῬΘΥΒΙ4Π8. ---- παρ᾽ ἑκάστην 
ἡμέραν : ΟὨἹΥ ΠΟΙ ἰπηβίθϑα οὐὁἨἉ {Π6 πιβιι8} 
καθ᾽ ἑκάστην ἡμέραν. --- ἐξαμαρτάνου- 
σαν: ἈΡΥΘΟΒ ὙΥΪΓΠ πρατοϑῦ πο. α. 
198, ν. 2 ὃ; Η. 610. --- ὅπως ὠφελοίη : 
ον β0]ν. οὗ αἷτ. ἀ150., α. 244; Η. 
922, 2 (2). 866 οῃ 3. 21. 

160. “ΑἸΟΙΡΙ 68. τγἃ8 ποῦ {16 Τ8Π 

ἴο Τοπηοηῦ του ] αἱῖοη ; ΤῸΓ ἀπάογ {ΠῸ 

ἀΘΙΠΟΟΥ̓ΔΟΥ Π6 νγἃβ ΠΟΠΟΥΘα Ὀογοπᾶ 
8 ὙΘΑΓΒ, ὙΠ116 ΠΪ8. σἰν 818 ΨΟΙΘ ΠῸ 
Βούζοσ οὐἕ πᾶπ Ὀοίογθ πη11] ---- Οἡ ροί- 

ὉΠΠΡ ῬΟΥΘΓΙ ΘΠΟΙΡῊ --- [που μι [Π6 θοβῦ 
Τη6η Οὐὖ οὗἩ {Π6 τνᾶγ, ἃ πα 850 δ πη6 ἴο 

δ ο]ογαϊθα ἃ8 ΓΌ]ΘΥΒ ὈΥῪ {Π6 ΟἸΠ]ΖΘῈ8 
Το [Π6 5016 Γθάβοῃ {παῦ {πὸ πᾶ πὸ 
ὈοΟΟΓ τπθη Ἰοῖξ ἰο 86... πο, ἰπ 

ΘΘΠΟΓΙΔΙ, 566Π1Ὶ8 ἰὼ θ6 ἴΠ6 86η86 ---- Θ0η- 

ἔυβοα, ᾿π4 668 --- οὗ {πΠ|8 γεχϑα βᾷββαρθ. 
-- οὐκ ἔφασαν κτέ.: οοηϑβύ. ἔφασαν (τὸ) 
καινῶν πραγμάτων δεῖσθαι οὐκ εἶναι τῶν 

ὄντων οἵωνπερ αὐτός, ΠΟΤ οἵωνπερ αὐ- 

τός βίδη 8 ὈῪ δἰἰγαοῦοη ἴῸΓ τοιούτων 
οἵόσπερ αὐτός ἐστι. ΕῸΓ αὐτός γ6 ΞΒῃου]α 
πᾶν Ὄχρθοίβα αὐτοῦ (ὈΥ αἰἰγϑοι!οη). 
ΟΥ̓ τὶ. 3. 25 γνόντες μὲν τοῖς οἵοις ἡμῖν 
τε καὶ ὑμῖν χαλεπὴν δημοκρατίαν εἶναι, 
Ἴοηι. ἴϊ. 9. 8. χαριζόμενον οἵῳ σοὶ ἂν- 
δρί. Οἱ {π6 οΥοῦ μαμῃᾷ, 1)6 πηι. ΧΧιν, 
185 οὐδ᾽ οἵοισπερ σὺ χρώμενοι συμβού- 

λοις, 8πΠἃ ΑΥ. 44εἰ. 077 νεανίας δ᾽ 
οἵους σὺ διαδεδρακότας. ὅθε Αα. 169, 
ν. ὃ; Η. 1002, ΤΠ ἀρίοποθ οἵ ΑἹἸοὶ- 

θῖδ 465 ἀραϊηβῦ {Π6 ΤΘΡΥΌΔΟΙ οὗ τονο- 
Τα] ΟΠΆΤΥ ΘΒ ρῊΒ Π88 ΓΘρυθ πο ἴο {Π6 
ΟΡΙ πο Οαγγθηΐ, αἰτοῦ {πὸ πα] 10 

οὐ {π6 Ηοτπηδ6, {Παὺ {Π|18 ΒΟΥ ΠΡ νγἃ8 

Ῥαγὺ οὗ δὴ οἱ ραγο 8} ΘΟΠΒΡΊΓΔΟΥ. 

Το, νἱ. 27. --- καινῶν πραγμάτων: 
ἴῸΓ νεωτέρων πραγμάτων. ( 1.Α0. 
ΓΘ8 ποῦδθ. Τῆι ΘΧρΥ ββίοη 18 ὙΘΤῪ 

ἘΠΠΤΙΒ11Ά]. --- ἐκ τοῦ δήμου : οοηϑῦ. ΜΠ 
ὑπάρχειν, ---- αἱ ἐδλὸ μαπεὶ5 οὔ Ἴλι6 ρεοορίο (1.6. 
πη αἶον {6 αἰδτποοναο}) 1 τυας ἠιῖ8 ζογίιη 6, 
εἰς. ---- τοῖς δ᾽ αὐτοῦ ἐχθροῖς: ἀορΟΠα 8 
ΟΠ ὑπάρχειν, ο0-ΟΥ̓, ἢ αὐτῷῴ. ΟΒ5. 

{πὸ Ροβίτοη οὗ αὐτοῦ. 'ΤῊΘ ΡΘΓΒ. ῬΓΟΙΒ., 
νΥ Π6η Ποροπθηῦ ΠΡΟ ἃ ΠΟῚΠ 8ΟΟΟΠη- 

Ῥαηϊθα Ὀν {ΠπῸ ατί., γθρι  αΥ]ν πᾶν {ΠῸ6 
ΡῬγϑα. ροβιοη. ΤΠῸ Θχοθρίϊοηβ 8ΓΘ 

ἤἴθνν. ΤΠ ΠΟΥ ΓΘ ῬΑΓΓΔΠ1Υ Θπππηθγαϊρα 
Ὀν Κὕὔμπη. 464, 4, ποίΐε 2. --- οἵοισπερ: 

91 
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892 ἘΒΝΟΦΩΝΤΟΣ 

αὐτοὺς δὲ μόνους λειφθέντας δι’ αὐτὸ τοῦτο ἀγαπᾶσθαι 
ε Ν ΄“ "»“" ΄σ ε ,ὔὕ ’ὔ » εν »“" 

ὑπὸ τῶν πολιτῶν, ὅτι ἑτέροις βελτίοσιν οὐκ εἶχον χρῆσθαι: 
οἱ δέ, ὅτι τῶν παροιχομένων αὐτοῖς κακῶν μόνος αἴτιος 

» »“ ΄“ 2 “- ’ ’, ’ 

εἴη, τῶν τε φοβερῶν ὄντων τῇ πόλει γενέσθαι μόνος κινδυ- 
᾿Αλκιβιάδης δὲ πρὸς τὴν γῆν 

ε Ν Ε ’, Ἀ ᾽ » ’ , Ἀ ὁρμισθεὶς ἀπέβαινε μὲν οὐκ εὐθέως, φοβούμενος τοὺς 
15 νεύσαι ἡγεμὼν καταστῆναι. 

» ,ὔ » Ν Ἀ » Ἁ Ὁ“ ’ » ’; 

ἐχθρούς: ἐπαναστὰς δὲ ἐπὶ τοῦ καταστρώματος ἐσκόπει 
Ἀ ε “ » ,ὔ » ’ Ν Ν » 

τοὺς αὑτοῦ ἐπιτηδείους, εἰ παρείησαν. κατιδὼν δὲ Εὐρυ- 
’ Ν ’ὔ ε “ Ν τὰ ’ ᾿Ὶ Ν 

πτόλεμον τὸν Πεισιάνακτος, αὑτοῦ δὲ ἀνεψιόν, καὶ τοὺς 
Ν» » ,’ὕ Ν Ν ’ » » »“ ,ὔ » Ν 

80 ἄλλους οἰκείους καὶ τοὺς φίλους μετ᾽ αὐτῶν, τότε ἀποβὰς 
» Ἂ 

ἀναβαίνει εἰς τὴν πόλιν μετὰ τῶν παρεσκευασμένων, εἴ τις 
μ᾿ Ἀ 1 ,ὔ . Ἀ “ ΄ο Ἀ “ » ’ 

ἅπτοιτο, μὴ ἐπιτρέπειν. ἐν δὲ τῇ βουλῇ καὶ τῇ ἐκκλησίᾳ 
» ’ ε » » ’ὕ 5» Ν Ἀ ε » ᾽ὕὔ 

ἀπολογησάμενος ὡς οὐκ ἠσεβήκει, εἰπὼν δὲ ὡς ἠδίκηται, 
Ν 

λεχθέντων δὲ καὶ ἄλλων τοιούτων καὶ οὐδενὸς ἀντειπόντος 

8 σι 
᾿, ἈΝ Ν 5 ’ ΕΙ͂ Ν 5 ’ 5 ν 

διὰ ΤΟ μὴ ἀνασχέσθαι αν τὴν ἐκκλησίαν, ἀναρρηθεὶς 

-- 

ἈΒΒΙ ΤΠ] Δ .ΙΟὴ 0 τοιούτοις, Θααἷγν. ἴο οἷοί- 
περ ἔδοξαν εἶναι.---αὐτοὺς.... λειφθέντας: 
ἴογ {Π6 ἐγαηβίτἰοη ἔγοπῃ {πὸ ἀαΐ. (δυνα- 

σθεῖσιν) ἴο 16 460. (οὗἩ [Π6 5110]. 88 νν} 6}} 
ἃ8. 1π6 Ῥγοᾶ,) νι ἰηῇ,, 566. Οἢ ἷν. 1. 

95; Η. 941; Κι΄. ϑν. δῦ, 2, 1. 

17. οἱ δέ: ἙοΥΓΟΒΡοηἰηρ ἴο λέγον- 
τες οἱ μέν ἴῃ 12. --- τῶν παροιχομέ- 
νων κτὲ.: “Το βοπάϊηρ οἵ ΟΥΠρΡιβ 
ἴο ϑυσγδοαβο, {πὸ Του οδίίοι οἵ Το Κο- 

1οῖ8, {πΠ6 σου ]β οἵ ΟἼἶο8 ἀπ ΜΙ]ϑίαβ, 

{ηΠ6 ἢγβύ οὔρηηϊζαῖίοη οἵ {πΠ6 Ἐοατγ 

Ηπυπάτγρα, --- πα 411 ῬΘθὴ ΘῊΡ ΔΕ ΟΔ ΠΥ 
{Π|6 ΠηΘΆΒΌΓΟΒ οὐ ΑἸοΟΙθαἄο5. ὟΟΑτοίο, 

ΝΠ. ο. θ4,. 147. --- γενέσθαι: ἀοΡ6η 18 
ὍΡΟΙ φοβερῶν, ---- Οὔ {16 εαἰαηιῖ ᾽ε8 το]ιοῖι 

ἐιγεαίϊεπεα ἰο δε αὶ {λι6 βίαιος. “Πη6 οοπβί. 
ἴβ ἘΠΈΒ18]. ---- ἡγεμών: ΒΥ ΠΟΠΥΊΠΟΙΙΒ 
ὙἹ ἢ αἴτιος. 

18. ἐσκόπει. .. εἰ παρείησαν: λὲ 
βεοαππεα {πὸ ΤὩγοηρ ἐπίθηι 10 8εε ἐγ ἡιὶ5 

“7 τηιεπ 8 απαὶ ΚΕἰπϑηιθη ἰὐογα ργεβεηί. τοὺς 
ἐπιτηδείους 18 Ῥτοϊορίϊο (Η, 861), ἀπὰ 

16 Τογπὶ ἱπο]θβ θοίἢ οἰκείους 8πᾶ 
φίλους ῬοΙον,. 

19. Ἑϊὐρυπτόλεμον τὸν Πεισιάνα- 
κτος, αὐτοῦ δὲ ἀνέψιον : {Π6 τΟρ ΔΓ δχ- 
ῬΓΘΒΒΙΟΝ ΤῸΣ {Π6 ἀου0]6 το] αἰ] ΠΒΠΪΡ ; 
οἰμοσννῖβο Ἱἢ τέ --- τέ, ΤΆΤΟΙΥ τ] 
μέν ---- δέ. Κύμη. δ20, ποίρ 1. --- τότε: 
Ὑ 1 {Π|0Ὸ6 ῬΓΙΠΟΙ͂ΡΑ] γ Υ ΑΥΓΘΥ ἃ Ραγίο., 

1κ οὕτως, εἶτα, ἔπειτα. Ἡ. 976». 866 

οἢ 11]. 2. 9. --- μὴ ἐπιτρέπειν : ἀΘρ6 68 
ὌΡΟΠ παρεσκευασμένων. 

20. ἠσεβήκει, ἠδίκηται : ποίθ {Π|6 
ἰθηβ68. “6 δἰ]οροα πρὶ θῖν οὗ ΑἸοὶ- 
λΗἱαθβ απίθαδίθα {πὸ 1π} 5166 ἴο Ὠΐπη. 
Ἐὸτ {Π6 ΡΠΡΥ. οἵ αἴν. αἴδο. ἀπορδηρθ ἴῃ 

ἰηαϊγ. αἴβο., βθο ας. 248, ν. 1; Η. 936 ". 

-- διὰ τὸ μὴ ἀνασχέσθαι κτέ.: δεσαιι8ο 
{76 αϑϑοηιδὶῳ τὐοιία ποῖ παυθ βι 7) γα 1. 
ἘῸΓ ἰηἴ. ἃ8. ΠοῸπ Πα 118 Δα] ποίβ, 566 
α. 268; 262,1; 288, 8; 211. Η. 968; 

θ09 ; 1021 ; 904 . ---- ἀναρρηθεὶς.... αὐ- 
τοκράτωρ: ςἡ ῬΙαΐ. Ας. 33 ἡἱρέθη δ᾽ 
ἅμα καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλασσαν αὐ- 



ἙΛΛΗΝΙΚΑ 1. 4. 

Ἑρὰ ἃ ε κ᾿ 3 ΄ - ἊΝ 
ἁπάντων ἡγεμὼν αὐτοκράτωρ, ὡς οἷός τε ὧν σῶσαι τὴν 
προτέραν τῆς πόλεως δύναμιν, πρότερον μὲν τὰ μυστήρια 

τῶν ᾿Αθηναίων κατὰ θάλατταν ἀγόντων διὰ τὸν πόλεμον 
Ἀ »-ς“ 

κατὰ γῆν ἐποίησεν ἐξαγαγὼν τοὺς στρατιώτας ἅπαντας" 
3, Ν ΄“ ’ ,ὔ «ες Ἂ Ἀ 

90 μετὰ δὲ ταῦτα κατελέξατο στρατιαν, ὁπλίτας μὲν πεντακο- 
, Ἀ ΄, « “ δὲ ΄ εν - ΄ “ 

σιους και χιλίους, ἱππεις ὁἐε πενΤΉΚοντα και εἐκατον, ναῦ΄υς 

3.ἃ ΄, 
ὃ εκατον. 

᾿ς, Γι Ν , ΄ ἈΠῚῪ 3. ὉῈ 
και μετα τον κατάπλουν τριτῳ μὴνι ἀνήχθη 

φ΄ῷ δὲὶ.88 “) -“ 5» Ν ΄“-“ 

ἐπ᾿ ΓΑνδρον ἀφεστηκυῖαν τῶν ᾿Αθηναίων, καὶ μετ᾽ αὐτοῦ 
᾿Αριστοκράτης καὶ ᾿Αδείμαντος ὁ Λευκολοφίδου συνεπέμ.- 

95 φθησαν ἡρημένοι κατὰ γῆν στρατηγοί. ᾿Αλκιβιάδης δὲ 
» "ἡ Ν ’, ἴω 3 ΄ ’ 5» ’ὔ 

ἀπεβίβασε τὸ στράτευμα τῆς Ανδρίας χώρας εἰς ᾿αύρειον:" 
3 ’,΄ Ν Ν 5 ’ τι , Ν ,ὕ͵ 

ἐκβοηθήσαντας δὲ τοὺς Ανδρίους ἐτρέψαντο καὶ κατέκλει- 

τοκράτωρ στρατηγός. ΑἴζοΓ {Π15 6166- 
(ἴοπ, 1 ψγοῦ]α βθθπὶ δοο. το ῬΙαΐ. (Ρ6- 

ἔοτγθ [1{, δοὺς ἰο Πιοᾶ. χιϊ. 69), {Π6 

ἈΒΒΘΙΠΌΙΥ νοΐϊθα ἰο τστϑβίουτθ 15. οοη- 

ββοαίθα φργορογίν, πᾶ αἰτγθοίθα {Π6 
Επιπο]ρΙαθ ἀπά Οθυγοθβ ἴο στονοκο 
{Ππ6 σαγβο ΠΟ ῖ {ποὺ πα ρῬγοποιπορᾶ 
ὍΡΟΠ Πΐπ,. --- σῶσαι: τεδίογο, γἘοουεΥ. 
6 Βῃου]ὰ Ὄοχρθοὺ ἀνασῶσαι. (. ΥἹῖ. 
5. 10 ἀνασώσασθαι τὴν πατρῴαν δόξαν. --- 

πρότερον : ὈΘΙΟΠΡΒ ΟἿΪῪ ἴο ἀγόντων, 50 
{παῦ μέν Πα8 πὸ οογτοϊαίϊνο δέ.--- τὰ 

μυστήρια: οἡ ἴπ6 201ῃ Βορατγουμηϊομ 
(ὁπα οὗ ϑϑρίθμθοΓγ) [Π6 5016 Π}η Ῥγουο8- 

5Β10η ἴῃ ΠΟΙΟΥ͂ οὗἩ {Π6 τηγβίθσυϊθβ ρα ββθᾶ 
ΤὨγΟῸΡ {Π6 Οογδιηθίοιβ Πα Δ] πρὶ {Π6 

Βδογρά αν ἴο Ε]θιυβίβ. ΕῸΓ ΞΘ θη 
γΘΑΓΒ, Πουουοσ, {πΠ6 ὥραγίαπ ὀσοαρα- 

τἴοη οἵ Τ)οοοοῖα πα ππδαθ {Π|5 τη τοῇ 
ἀηδαῖθ, 80 ἰπαῦ {πΠ6 Ῥγοοσθββίοπ μιδᾶ 
Ῥθθη οὗ προρββϑίἐυ οοηαιοίοα ὈΥ 5808. 
Τὸ τγϑβίογα ἴο {Π18 οο θΘγαίϊίοη 15 οτὶρὶ- 

ΠΑ] ΒΟ τη Υ̓ Δ Πα ΒΡ] ΘΠ άου, δπα {Ππ|8 
Ῥυγρο ΠΙτη561 οὔ {π6 σμᾶσσο οα ΜΠ ]ΟῊ 

ἢ15 σοππίσυτηθη Πδα ΘΟΠαθιηηρΘα ΠΪΠη, 

-- παπηοὶν, {παῦ οἵ φῬτγοΐαπίπρ {Π688 
ΥΟΓΙΥ ΤΥ Β[ΘΥΙ68, -- γἃ8 ἃ σα Ἶ.4] ΟΡΡοτ- 

{απῖΐγ ἴου τ Β]Ο Α]ΟΪΡ1Δ 465 σου] γγ61] 

Αἰοτα ἴο ΠΠΡῸῚ αὖ ΑΙΠθη8. ἂπ δαᾶι- 

[1068] πηοίϊνθ, ΟΠ ΘΠΪ4] ἴο Π15 νη, 

νγᾶ5 {π6 ἀθβῖτο οἰΐποῦ ἴο Πα] ]6 ΠῚ8 
᾿ἰπνοίθγαϊθ θπϑιην, Κίηρ Αρὶβ, ὉῪ ἃ 

ΟΠ ΠΘηρσο ΒΟ ἢ π6 οου]α ποῦ δοοσρρί, 

ΟΥ ἴο Ὀτηρ Οἢ ἃ 5Βδογρᾷ Ὀδί16, νυ 4}} 

ΑἸΠΘΠ5 45 ἴπ6 νὶΐηθββ οἵ [18 σδ]ου. 
Ανρῖβ ἀθο!ηρα {Π6 Ομ] ] Θηρθ; {πῸ ῥτο- 

ΟΟΒΒΙΟ νγὰ8 ὈΠΠΊΟ]βίθα ; πα ΑἸΟΙΡΙ- 

65 τοἐυσποᾶ ἰπ Πρ οἰ αίϊομ, ν 8116 

{πὸ ΤᾺ 16 σΎΘῪ ΘΑΡΘΓ {πα΄ Π6 Βπου]α 

ἄθοϊασθ Πἰπιβο τύραννος. (, ῬΙαῦ. 
«ες. 34. --- ἐποίησεν : 86. ἄγεσθαι ΟΤ 
ἄγειν αὐτούς. 

21. κατάπλουν: ς΄ κατέπλευσεν 12. 
- τρίτῳ μηνί: 806. ἴο {πΠ6 ἀαία 'π 12 
«πα 20, ΑἸΟΙΡΙαἄθ5. στϑηδὶ πο αὖ ᾿θαβῦ 

ἔουΣ πη ἴῃ ΑἰΠΘΗΒ ; ἴοῪ Ὀούνγθθη 

ΤἬΉΔΥρΡΟ]Ϊοπ πα Βοραγοτηΐοπ ἅτ [Π6 

ΠΟ ἢ 5 ΘΟ ΓΟΡΠοτυΐομ, ΗἩθοδ[ομ ΆΘΟΗ, 

πα Μοίαροϊπῖοη. 6 τηπβῦ {ποτο- 
ἴοτο ῬΤΟΡΔΌΙΥ τοαά τετάρτῳ, ᾿ξ ποὺ 
πα θο πέμπτῳ μηνί. 

22. Τ᾽ αύρειον : {Π|5 ΠΑΤΌΟΥ 511}} ῬΘΑΤΒ 
1η6 «ποϊθπῦ πατηθ ((ΔΥτ]οΠ), πα γ8 668 

οὗ {πὸ ἕονγῃ σοτη δίῃ. --- ἐκβοηθήσαντας: 
7.6. ἔτοτπη {πῸ οἰ γ.--- ἐτρέψαντο : {Ππ6 51- 
7θοὐ 15 ἴο θ6 βαρρ!164 ἔτοπι στράτευμα. 
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84 ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 

» Ἁ ’ ΄’ » [ὦ » ὔ " 

σαν εἰς τὴν πόλιν καΐ τινας ἀπέκτειναν οὐ πολλούς, καὶ 
. ’ ἃ Ε] ’ εν 

τοὺς Λάκωνας, οἵ αὐτόθι ἦσαν. ᾿λλκιβιάδης δὲ τρόπαιόν 
» Α ’ » -“ » ’ ε ΄, » » 

ιθῦτε ἔστησε, και μείνας αὐτου ὀλίγας ἡμέρας ἔπλευσεν εἰς 

ὔ 

Φι 

Σάμον, κἀκεῖθεν ὁρμώμενος ἐπολέμει. 

Οἱ δὲ Λακεδαιμόνιοι πρότερον τούτων οὐ πολλῷ 

χρόνῳ Κρατησιππίδᾳ τῆς ναυαρχίας παρεληλυθυίας ΛΔύ- 

σανδρον ἐξέπεμψαν ναύαρχον. ὁ δὲ ἀφικόμενος εἰς Ῥόδον 

καὶ ναῦς ἐκεῖθεν λαβών, εἰς Κῶ καὶ Μίλητον ἔπλευσεν, 

ἐκεῖθεν δ᾽ εἰς Γφεσον, καὶ ἐκεῖ ἔμεινε ναῦς ἔχων ἑβδομή- 
κοντα μέχρι οὗ Κῦρος εἰς Σάρδεις ἀφίκετο. 

» Φ  ὦΣ 
ἐπεὶ δ᾽ ἧκεν, 

. ’ ᾿ν » Ν Ν ἰο » ’ [ 

ἀνέβη πρὸς αὐτὸν σὺν τοῖς ἐκ Λακεδαίμονος πρέσβεσιν. 
Ε ἰφὶ ᾿: ’, “ ΄, » Γ Ν 

ἐνταῦθα δὴ κατά τε τοῦ Τισσαφέρνους ἔλεγον ἃ πεποιηκὼς 

- τὴν πόλιν : {Π|85 ΤοίοΓβ οὐ σοῦ Γβ ἴο 
16 σα Ρ [4] Απάτγοβ, ἱἤθη ραγγὶβοπρα ὈῪ 
1, λοραδοπιοπίδη σοορβ. 110. ΧΙ, 69. 
ΡΙαΐῖ, Α{6. 3ς {6115 8 {πᾶ ΑἸΟΙ Ια ο8᾽ 
[αἰ !αγο τὸ ἴα κ {πὸ Οἵ ρσᾶνο 118 
ΘΠΘΠΪΘΒ {ΠῚ ἢγβὺ οὐσαβίοι ἀραϊηδὺ 

μἶπι; {πὸ οτηπὶροίθηῦ οου] ἃ ΟΗ]Ὺ [41] 
ῬῬδοδῖιβθ ἢθ τοομία,, --- εἰς Σάμον: 1116 

ΠΑΥΔ] βίατιοη οὗ {πὸ ΑἸΠΘπΐαηβ. Δοο. 
ἰο Τιιοά, (ἐδία.), ΑἸΟΙθΙΔάο5, Ἰθανῖηρς 
ΤΏΉΓΑΒΥ Ὀ.]Ὲ8 {ῬΤΟ]Ρ. ἃ ἢ ΟΥΓΟΌΤ ἴῸΓ ΟὍΠΟΗ, 

ΕΠ ς. 18) τ 20 νο58018 ἴο οοπίϊηϊιο 
{Π6 βίορο οἵ Απᾶτγοβ, ταναροᾶ (5 ἀπ 

ΠΠοᾶοβ, απ Ἰαϊὰ ἴῃ Ἀπ ἀλη ΒΡ] 108 
ογ 1ῃ6 ἀστὴν ; γ Π116 ΤΊαΐ, (ἐδὲα.) Βοπ 18 
᾿ΐπὶ ἴο σάτα ὁπ {πὸ βᾶτηθ ὈΒΙΠ658. 
Βοίἢ βίαςθπηθπίβ την ὍῸ ἔσιιο, ΟΥ̓ - 
ἵπρ ΟΡΟΓΑΙΪΟΠ5Β ἴΓΟΠῚ ΚῬ΄ΔΙΠΟΒ ἃ8 ἃ θα 86 

«σου σου {Π|6 νυ πίο συ, 

σλιαρ. ὅ. Ῥσοῖι {πὸ ἘᾺ]] οὗ 408 τὸ 
{παΐ οὗ 407 πισ. Ζηβαπάον βιισσοοεβ 

ἰο {μα σοπιτπαπαὶ οΓ {πε ὥρατγίαη ἤεοὶ (1); 

ἰ5 τραϊοιιδίη διιρροτίοεϊ νη Οὐψτιιδ, το διγ- 
πίϑλιοβ ποθ ἴο πιροί αὐτϑαγαροβ απεὶ ἴπ- 
ὄγραβα (δ6 ραῃ οΓ τε 7ιαοεααομηιοπίαη 
Ὥτοος (2--1), ιὐλιῖϊα ᾿α γοἤιδες ἰοὸ λαυθ 
απηπιίπρ ἰο εἰο τυΐίλι λ6 ΑΙλεπίαπ5 (8, 9). 
7Τλε πε αὐἀπιΐγαὶ τοϊπίεγα αἱ Ἐρλαδιι8, 

γῸ Ππῳ ἐδ ἤτοι (10). «ἀπίϊοολιια, δοίηῃ 

ἐπ τιιϑίοαἰ τυ {ἢ ΑἸποπίαη σοτππιαπαὶ ἐν 

«ἀἰοϊ δία εἰο5᾽ αὐδοποο, απ αἰϊδονο πῃ ἢΐδ 
οὐίονϑ, ὑγίησϑ ον αὐ αοἰίοη ἐπὶ τοϊιίοῖι ἢ ἐδ 

εἰε δαί ὃῃ 1, γβαπάίεν οὐ} ΟΝοίίμηι απαὶ 
ἰοβε5 1δ ἐγίγοηιος (11-18). Οἡ αεροοιιπί 
ΟΓ ἐλὶ5, Αἰεϊδιακἰο8 ἐ8 διιρογβοαε ἀπε τα- 
{768 10 ἠΐξβ οαϑί6 πὶ ΟἸιογβοποϑβιις (10, 17). 
ΟὉποπ ἰαἶτο5 σοπιπιαπεῖ αἱ ϑ'απιοξ, δίτοησίλ- 
γι μὲ ἤεεὶ ὃψ εοπϑοίϊἀαϊπς {6 ογοιυδ, 

απαὶ πιαζος ργεάαίογῃ αεδοθηίβ οὴ ἰλ6 
ἐπθηι 5 οσοιπίγῃ (117-20). 

1. πρότερον τούτων κτέ.: ἴ.6. ποῖ 
Ιοὴρς Ῥοίοτο ΑἸοϊθθβ᾽ ἀθραγίαγο 
ἴσο Αἰ θη, Υ Π]Ὸ} νγᾶ8 ῬΓΟΌ. Ἰαΐο 
ἴῃ ΟΘοίοροσυ. 860. οἡ 4. 2]. --- Κρατη- 
σιππίδᾳ: {πΠῸ ἄαί. 18. ΠΘΑΤΙΥ Θαλῖν. τ0 
ἃ Ῥοββοδβῖίνο ρθη. ἃ. 184,8, ν. 4. Οὐ 
Η. 711. ὙΠΟ βᾶῖπο οομϑῦ. ΟΟΟῸΓΒ 6. 1 
τῷ Λυσάνδρῳ παρεληλυθότος ἤδη τοῦ 
χρόνου. ἼΤΠΟΓΟ 18 θθΟΠ ΠῸ Τηθη 0 

οἵ στγαϊοβι ρρ᾽ ἄδβ βίποο 8 ἀββαπηρίϊοη 
οὗ {πὸ οοπιηδπᾷ (1. 92). --- Κῶ; [ῸΓ 
{πὸ ἴοτπι, 8β66 6. 42, 2, ν.ὄ 1; Η. 101. 

-- μέχρι οὗ: ἱπδίοδα οὗ {πὸ οοπΐ., Η. 
900». Οἡ 14. 

2. τοῖς πρέσβεσιν : ῬΡΓΟΡΔΌΙν ἴΠ 6 οη- 
ΥΟΥΒ ΠΟ80. ΤΟΙΠΙΓ ἴγοπι {6 ῬοΓβίδῃ 
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10 πόλεμον γενέσθαι. 

15 

20 

ἙΛΛΗΝΙΚΛ 1. 4, 5. 

ΕΣ » -“ ’ὔὕ » ἊΨ ε ’ Ἀ Ἀ 

εἴη, αὐτοῦ τε Κύρου ἐδέοντο ὡς προθυμοτάτου πρὸς τὸν 
»"“" Ν ΄-- 

Κῦρος δὲ τόν τε πατέρα ἔφη ταῦτα 
ΕῚ ᾽’ὕ 3, - Ν » 3᾿, » 5 ’ 5 Ἀ ’ 

ἐπεσταλκέναι καὶ αὐτὸς οὐκ ἀλλ ἐγνωκέναι, ἀλλὰ πάντα 
’,ὕ 3», δὲ . ’ , ὙΝ Ἀ 

ποιήσειν: ἔχων δὲ ἥκειν τάλαντα πεντακόσια" ἐὰν δὲ 
“ ΕῚ Ψ “ ἰδί , » δὸχ α Ν » “ 

ταῦτα ἐκλίπῃ, τοῖς ἰδίοις χρήσεσθαι ἔφη, ἃ ὁ πατὴρ αὐτῷ 
ϑϑι δ, ἈΝ Ν “ ἃς Ν ,ὕ ’ὔ ΓᾺΣ) 

ἔδωκεν ἐὰν δὲ καὶ ταῦτα, καὶ τὸν θρόνον κατακόψειν, ἐφ 
“᾿ ἥ δ 5» ΄“΄“" -- » 

οὗ ἐκάθητο, ὄντα ἀργυροῦν καὶ χρυσοῦν. οἱ δὲ ταῦτ᾽ 
Ἀ ΄-“᾿ 

ἐπήνουν καὶ ἐκέλευον αὐτὸν τάξαι τῷ ναύτῃ δραχμὴν 
5 ΄, ὃ ́ ’ ν “᾿ - ε Ν ,ὕ ε 

Αττικήν, διδάσκοντες ὅτι ἂν οὗτος ὁ μισθὸς γένηται, οἱ 
» » 4 »“" Φ ἯἜ Ἁ »-» ἈΝ Ὺ}: 

τῶν ᾿Αθηναίων ναῦται ἀπολείψουσι τὰς ναῦς καὶ μείω 
»ἵ( » ,’ Ἑ Ἁ »-"- Ἀ » » Ν ’ὔὕ 

χρήματα ἀναλώσει. ὁ δὲ καλῶς μὲν ἔφη αὐτοὺς λέγειν, 
3 “ ΄“ 

οὐ δυνατὸν δ᾽ εἶναι παρ᾽ ἃ βασιλεὺς ἐπέστειλεν αὐτῷ ἄλλα 
-“" εὺ ἈΝ Ν 

ποιεῖν. εἶναι δὲ καὶ τὰς συνθήκας οὕτως ἐχούσας, τριά- 

οουγ 18 ΠηΘΠἰ]ΟΠρα ἰπ 4. 2. --- κατὰ 
ἔλεγον : κατηγόρουν. --- ἃ πεποιηκὼς εἴη: 
ἴ.6.. ὨΪ8 νδοι]]δίϊοπ Ὀοίνγθθη {πὸ ΑἰΠο- 
Πίϑη5 8ΠπΠ4 ρατγίαηβ. ὥθθ οῃ 1. 9. ΕῸΓ 
16 γ  Ὀ- ἔΌΓΠ, 566 ΟΠ 4. 2. [5 {Π15 {πὸ 

᾿πᾺ]Γ. ΘΧΡΥ͂ϑβίοη ἴου πεποίηκε ΟἿ ἐπε- 
ποιήκει ἢ 866 οἢὴ 4. 20θ. ἘῸΓ {ΠῸ ορί., 
566 Ὁ. 348, 4, (4); Η. 9951. -- προθυμο- 
τάτου: ἴοτ Δ551 1} αἰϊοὸη οὗ {πὸ ργϑα. 
Δ4]., Βε66. α. 156, ν. 5 α, (56π.); Η. 941. 

8. οὐκ ἄλλ᾽ ἐγνωκέναι: λα πο οἷδε 
ἱπιοηίΐοι, τῦα8 οΓΓ ἰμ6 βαηὶθ πιϊπα. ΟἿ, 

11. 3. 98 ταὐτὰ ἐγιγνώσκομεν. ΕῸΓ [Π6 
Οᾶ856 οὗ αὐτός, ἃ5 4150 οἵ ἔχων ΡοΪον, 

506 6. 198, κ. 8; Η. 9409. --- τὸν 

θρόνον κατακόψειν: ᾿ΓΊΒΒΑΡΠΘΓΠΘΒ, ἴ00 
(αοο. ἴο ΑἸΟΙ ΙΔ 68᾽ βίαίοιηθπί), ᾿ιδὰ 
τηϑάρ 1π6 Αὐποηϊαπβ ἃ 'ἰκ Πῖρῃ- 

ΒΟΙΠαΙΠΡ ῬΓΟΙΊΪΒΟ: μὴ ἀπορήσειν αὐ- 

τοὺς τροφῆς, οὐδ᾽ ἣν δέῃ τελευτῶντα τὴν 

ἑτυτοῦ στρωμνὴν ἐξαργυρίσαι Το. νῊ]]. 
81. 8. -α ὄντα ἀργυροῦν: ΟΥΔΟΙ οὗ 
νΟΓΒ 45 ἴῃ “πη. υἱ. 3. 10 στρατεύματος 
ὄντος Ἑλληνικοῦ. 

4, τῷ ναύτῃ: 70. δαοἦι δεαπιαθ. (ΟΠ 
πη. 1. 3. 21 τρία ἡμιδαρεικὰ τοῦ μηνὸς 

τῷ στρατιώτῃ. ἼΤΠ6 ατροκ, {κ {1|0 

(θυ πηδη, 1505 {πΠ6 ἀρ, «τί. ἴῃ ἃ 4185- 

{γ] θα τἶν 6 ΒΘη56, ὙΠ ΠΘΓΘα5 {Π6 Επρ. θιη- 

ΡῬΙον 5 ἴπ6 ἱπαρῆηϊίθ. Η. θ67 ο. ΤΠ 
ἁΥί, τηᾶν, ΠΟ θυ, Ὀ6. Ομ ρα, ἃ5 ἴῃ 

11. 4. 25 εἵλοντο δέκα, ἕνα ἀπὸ φύλης, 

ἶνγ. 2. 8 κριταὶ κατέστησαν, εἷς ἀπὸ πό- 
λεως. --- δραχμὴν ᾿Αττικήν: «ἀΡοιΐ 20 
οοπΐβ. ἅς. ἴο Τ, [Π6 ΡΥ ὉρΡ ἴο {158 

ἰὴ Πδα θθθὴ ΟὨΪΥ Πα] ἐπαᾶῦ Β11ΠῚ, 
Δ. Π6 {Π|15 νγὰ8 4150 {Π6 τι8ι18] ρὰν ἴπ {Π6 

ΑΙποπίδη βουνυῖοθ Πασ. ν11]. 45. 14. -- 
μείω... ἀναλώσει: Ῥοοδιιδα. ὈΥ θὰ Κ- 
οηΐπρ {πΠ6 Αἰποπίδη πᾶνν, π6 που] 

παβίθη ἐπ οπᾶ οἵ {Π6 νγἅγ. 
ὅ. οὐ δυνατὸν δέ: δέ 15 πὰ} 56ρᾶ- 

ταῖθα ἔγομῃ οὐ ἀπά μή Ὀν 8Π ἱπίθγροβρᾶ 

γΟΓᾺ ἴον αἰβυϊποίΐοπ ἔγοπη οὐδέ ἀπά 
μηδέ. Κα. δ)γ. 69,16, 1. Ιπ [Π6 Ρτθβ5- 
οηΐ ᾿ηβίδποο, οὐ 15 {πι85 Ὀτοιρηΐῦ ἰηΐο 

ΟἸΟΒΟῚ σοπποχίοη Ὑἱ δυνατόν ἃ8 [Π6 
ΒΟΠΒ6 ΤΟ] ΕἾΓῸΒ (-- ἀδύνατον δέ). --- παρ᾽ ἃ 
ενν ἄλλα: “οἴΠοΥ Π8η τυ] δῦ {π6 Κὶπρ' 
ΘοΙππδπΠρ64,᾽ παρὰ σ 11 ἄλλος ΔΠ4 ἕτε- 
ρος 18 οἴΐθη τ᾿ι5θ66 ἃ8 ΒΥ ΠΟΠΥΤΊΟΊΙΒ Ὑγ]ἢ ἤ. 

Η.802 6. (Γ' Ογν. 1. 6. ἕτερα λέγοντες 
παρὰ τὰ παρὰ τῶν θεῶν σημαινόμενα. -- 
ἐχούσας: ΒΡΡΙΘΙΠΘΠίδυυ ρΡατίϊο. Η, 

ϑ9ὅ 

ω] 
Ὁ 
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ὃ 

ἘΒΝΟΦΩΝΤΟΣ 

΄ Ἀ ΄᾿ Ν ΕΣ 

κοντα μνᾶς ἑκάστῃ νηὶ τοῦ μηνὸς διδόναι, ὁπόσας ἂν 
βούλωνται τρέφειν Λακεδαιμόνιοι. ὁ δὲ Λύσανδρος τότε ὃ 

} » ’, Ἀ Ἀ Ν ἊὉ » Ἁ 9 σὰ Ν ε 

μὲν ἐσιώπησε: μετὰ δὲ τὸ δεῖπνον, ἐπεὶ αὐτῷ προπιὼν ὁ 

Ν Ν Ἀ ε ’ ,ὔ » Ν ’ 

προς τον μισθὸν εκαάστῳ ναντῃ ὀβολὸν προσθείης. 

»“ Ἂ» , ΕΥ̓ ’ὔ φΨ΄ »-" εν ν » 

25 Κυρος Ὥρετο, τι ἂν μάλιστα χαρίζοιτο ποιων, εἰπεν οὁτι εἰ 

ἐκ δὲ 
᾽ὔ ᾽,’ » ν 4 ε ’ ΄ Ν ’ 

τούτου τέτταρες ὀβολοὶ ἦν ὁ μισθός, πρότερον δὲ τριώβο- 

λον. 
Ν ’ ’ ᾽ ’ Ἀ » Ν 

καὶ τόν τε προοφειλόμενον ἀπέδωκε καὶ ἔτι μηνὸς 
΄, ΄ Ν ΄ Ν ΄ 5 

προέδωκεν, ωστε Το στρατευμα πολὺ προθυμότερον ειναι. 

πον δὲ πρὸς τὸν Κῦρον πρέσβεις διὰ Τισσαφέρνους. 

0981; ΟΜΤ, 108, 2, ν. ὅ.-- τριάκοντα 

ον διδόναι: Ατίΐο τηΐηᾶ - 100 ἀγδοι- 
τηδ8 --- Θ00 ο"οὶβ. δος. το 7, {πΠ6 ἀΔ1}}ν 

ῬΔΥ ΡΟΓ πηδη νγἃ8 9. ΟΡΟΪ5; Ὁ ΤΟ] ΟΕ, 
{ποτγοΐίοτγο, ὑπαὶ δ οὴ οτονν, ἱπο! ααϊηρ 
ΟἴἴοοΓΒ ἃ πα ΠΤ ΠπῸ5. (ἐπιβάται), Πτη- 

μῃῬογοᾷ 200. ὅθ Βόθοκῇ, Τιεδίϊε 1 οοη- 

οὐ οΓ {τὸ Αἰλεπίαπβ, 818 {ἴ, Τὴ {πὸ 

ἰτοαῖν Ῥοΐνϑοη {ΠῸ ρασίδηβ δ πα ῬοΥ- 

δ πη (ἱποογρογαῖθα ἴῃ ἽΓΠιο. νὴ]. 18, 
37, 58) ἴπ6 ταΐθ οἵ μὰν 8 πού ἤχοί. 
ΤΊ ΒΑΡ ΠΟΓΠΘΒ, που οῦ, μα Ῥτοιη Ἰδοῦ 
αὖ ραγία ἃ ἀσδοθ πα ΤΟΙ τηδῃ, θὲ αὖ 

ΜΊηοίιβ το πορα {Π|15 Ῥὰν ᾿ππππ]οἸατο] ν 

ὈΥ οη6- ΠΑ}. ΤΊπιο. ν 11]. 20. ὅ. --- ὁπό- 
σας... τρέφειν: {ΠῸ νοῦ ἈΡΡΓοΟργαΐο 
ἴο {Π|0 ΟὉ]. ναύτας 8 πο ὙΠ} ναῦς. 
(Π ἵν. 8. 12 ναυτικὸν τρέφοντα, ν. 1. 28 
τὰς ναῦς ἔτρεφε. 

6. ἐσιώπησε: ἀγορρεαὶ {716 ει γε. -ττ- 
προπιών : ἀτοοκβ πα ῬΑΥΆΓΙ Δ ΠΒ ὙὙΟΓῸ 
δοσπβίομηοα οὐ [0518] ΘΟ Δ ΒΙΟΠΒ ἴ0 ῬΓο- 

δοηῦ {Π6 ΟΡ ΟΥ ΒοΙη0 Οἴποῦ σα τὸ {πὸ 

Ῥογβοη ρ]οᾶροα. “η. νἱῖ. 4. 320; Ογτγ. 
ὙΠ. 2. 85; Ῥιπά. Οἱ, νἱῖ. ὃ φιάλαν | 
δωρήσεται | νεανίᾳ γαμβρῷ προπίνων. 
Ἡοποο προπίνω ᾿ἴ8017 σαπηο τὸ Ῥὸ πϑοᾶ 

ἴπ 1Π6 56η86 οὗ ρίνϊπρ ΠΡ ΤΘΟΚΊΘΕΒΙν. 
ΩΓ Ἰ)οπι. ἀε Οὐτοπα 200 τὴν ἐλευ- 
θερίαν προπεπωκότες Φιλίππῳ, απ Οἱ, 
1. 22. Ἠρτο ΟΥγιβ ῬγΟπΪβοβ, ἴπ- 

« "8 “ 5» ᾽ὔ ω 3 , Ν εν » 

30 οἱ δὲ Αθηναῖοι ακουοντες ταῦύυται ἀθύμως μεν ειχον, επεμ.- 

ὁ δὲ 

βίρδα οἵ βίος ἃ ρμἰἶ, ἴοὸ ρ»υαηῦ Δ ΠΥ 

αν ΤΟΥΒΑΠΩΘΙ ΤῊΔΥ ἃ5Κ. ὙΠῸ ἴη- 

οὐθαβο οἵ γΡὰγν μδὰ {π6 ἀρβιγρα ρος, 
{π6 ΑἰΠπθηΐδη βαρ ἀθβουίίηρ ἴο 1Π6 

ραγίδηβ ἴῃ σγραῦ ΠΕΌΠΊΌΟΓΒ. ῬΡ]αΐ. 
1,γ5. 4.-τοτί: ἴου ἴΠπ6 ἀδὺ8] ὅ τι. ἄ. 

140, 2; Η, Τ00. -- ὅτι : τοἀππαδηῦ θ6- 
ἴοτο ἃ αἰσ. ααοί. ΑΜΈ. 19; Η. 928 Ρ. 
ΟΠ τἰἰ..2..1.. Δ5 δροᾶ,, χαρίζοιο ἄν 15 
ἴο 6 Βιρρ] ρα ἔτοπὶ {πὸ αποβίϊοη. 

ΟΥ τϊ. 2. 20; νυἱῖ. ΄. 86. --- ἑκάστῳ 
ναύτῃ: ἴον ἁΠΟΙΠΘΥΙ νὰν ΟὗὨ Θχργοββίπρ 
{π0 βᾶπιρ ἄρα, 566. οὴ 4 δπᾶ (ἃ. 142, 

4, ν. 2. 

Ἴ. ἔτι προέδωκεν : αὐὐυναπορεῖ α πιοηί}ι 8 
Ῥαῃ ὑεβίαἰο. "ΠΟ γο Ὁ Πα 5 {Π18 τηθαπίηρ 
ΑἾδο ἴῃ νυν. 1. 234.---ὀ.ὦστε. .. εἶναι: 50 
ἐμαὶ {6 ατπιῃ τσα5 ἴηι πυμιοῖι δοίίον βριγιί5. 

8. ἀθύμως εἶχον : ΟὔΒοΥν {πὸ ΟΠ πρὸ 
οἵὗἉἩ Ιάϊοη. --- ΤῊ 5. ΠΟ ΡΥ ΒΟ γ88. απὸ 
ποῦ ον ἴο {ΠῸ ὁποιην 5 δἀναηίαρο 'π 

{πῸ τηδαιίου οἵ ρΡαν, υΐ 4180 ἴὸ δὴ ἴπ- 
ΟΥΟαΒοΩ͂ δητ- ΑἸ ΠοπΪη. Ζ0 81 οἷ {ΠῸ 

Ραγὺ οὗ {πὸ Λβίαςζίο οἰτίοβ. ἴΙπ {Π 658 
ΤΥ Βα ΠΟΥ ΠΟῪ ἱπαπριγαῖοα {Ππ᾿ 086. ΟἹ Ϊ- 

βΆΤΟΙΪο ΟἸῸ5. ΠΟ. γοσο τὸ ΡῈ 1Π6 

Ῥ] απ ἀηα Ῥουγοσ] [0018 οἵ 118. ζατ- 
το ἢ ηρ ΒΟΠΘΙηθ5, Τοῦ. χὶ, γο; 
ΤΊαΙ. 7.γ5. δ, 16, 26, --ο-ὠαὲν... δέ: ΠοτΟ 

Τὰ Τς σοπίτγαβίοα οἸδιβοβ, ποῖ οοη- 

ἰγαβίοα υνογαβ, 



ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ι. 5. 

“8, , οὐ προσεδέχετο, δεομένου Τισσαφέρνους καὶ λέγοντος, 
Ψ Ἄν 3 ΄ ξ ΌΤΑ ὦ ΄ὔ “ “ 

ἅπερ αὐτὸς ἐποίει πεισθεὶς ὑπ᾽ ᾿Αλκιβιάδου, σκοπεῖν ὅπως 
“ ε σ εὺ 

τῶν Ἑλλήνων μηδὲ οἵτινες ἰσχυροὶ ὦσιν, ἀλλὰ πάντες 
3 - θ᾽ τυ να δὶ ἐν ῦνα ΄ 

95 ἀσθενεῖς, αυτοι εν αυτοις στασιάζοντες. 
ἈΝ Ν ’ 

καὶ ο μεν Λύσαν- 
» Ν » Ὁ“ Ν ᾿ς 

ὃρος, ἐπεὶ αὐτῷ τὸ ναυτικὸν συνετέτακτο, ἀνελκύσας τὰς 
᾽ κι» ΄, " -- πὰ ΣΕ. ΄ ε ΄ 3 3 
εν ΤΊ) Εφέσῳ ουσας ναῦς ενενὴκοντα, ηησυχιαν ηγεν, επι- 

’ὔ Ἀ 5» Ἶ ὁ » ’ 

σκευάζων καὶ ἀναψύχων αὑτάς. ᾿Αλκιβιάδης δὲ ἀκούσας 

Θρασύβουλον ἔξω Ἑλλησπόντου ἥκοντα τειχίζειν Φώ- 
,ὔ Ν 3 ’,, Ἀ ϑ᾿ι δα “ Ἀ 

40 καιαν, διέπλευσε πρὸς αὐτόν, καταλιπὼν ἐπὶ ταῖς ναυσὶν 
᾽ ’ Ν ε “ ,’ 5 ’ Ἁ » “ 

Αντίοχον τὸν αὑτοῦ κυβερνήτην, ἐπιστείλας μὴ ἐπιπλεῖν 
τς Ὁ Ν. ,ὕ “΄“- 

ἐπὶ τὰς Λυσάνδρου ναῦς. 

ὄὅ 9. δεομένου Τισσαφέρνους κτὲ. : αἰ- 
ἰλοιισὴ ΤιἜδαρήεγηοβ δεφεεὶ Πὶμ ἴο (0 80, 
απὰ ααυϊϑεά ἀΐπι ἰο 8566 ἰο {ΐ (α5 ἦα ᾿ΐπι- 
βεἰ Γτσαϑ ἀοίπῳ δῳ Αἰοϊδια εε᾽ αἀυϊοε) ἰλαί, 
εἰς. ---- λέγοντος : [ΟΠ] ον ΌΥ ἃ ῬΓΘΒ. 
πῇ. τοίθυσίπρ ἴοὸ ἔπ. {τη6. ΜΈ. 18, 
2, Ν, 9. -- πεισθείς ὑπὸ ᾿Αλκιβιάδου: ογ΄ 
Το. νἱῖϊ. 46. 28. --- μηδὲ οἵτινες : ΠΟ0Π6 
τυπαίουετ.--- σκοπεῖν ὅπως... ὦσιν: ἴΟῸΥ 
ΒῈ07]ν. ἱπβίθαα οἵ ἔαΐ. ἱπᾶϊο., 566 ἃ. 

917, κ. 1; Η. 888 Ὁ. --- αὐτοὶ ἐν αὑτοῖς: 

αὐτός ΘΙΩΡΠ851ΖΘ8 {ΠῸ τϑῆ. ὥθθοη . 17. 

10. ἀνελκύσας: “1Π6 Αἰῖ65 ΒΟΔΤΟΘΙΥ 
ἀϑοα {πΠ6 ΡῬτγθβοπῦ πᾶ ἔαΐζαγθ [ΟΓΠῚΒ 

ἑλκύω πᾶ ἑλκύσω; οπ [Π6 οἴμοι Πδηά, 
{Π6 0 δυοϊαθα εἵλξα, ἀπᾶ τι564 εἵλκυσα. 
ΜΘ ΙΌΟΗ. ---τὰς... ναῦς: οἱ [π6 οΥΩ͂ΘΥ 

ἴῃ 11. 1. 1. -- ἐνενήκοντα : οΟ5. ἐπαῦ 
[Π6 ΠΕΠΊΘΓΑΙ Πᾶ8 ἴπΠ6 ρῬγϑά. φροβί(τοη. 
ΤῊΙΒ 185 ἴΠ6 οα86 θη, ἰο ἃ ἀοῆπῖίθ 

ΟὈ]θοῦ, [6 ΠΌΠΟΙ ποῦ Ῥοίοτγθ τηθη- 
τἰοπρα 185 δρᾷ ῸΓ ΠΘΆΓΟΥ ἀθΠπιςοι 
(Κύμη. 4θ5, 19 Β) ; θαῦ Βοῖηθ Μ58. τοδᾶ 
τὰς ἐν Ἐφέσῳ ναῦς οὔσας ἐνενήκοντα, ΟὉ 

ψΠΙΟἢ οὐ 6. 3,17. Ηον {πὸ ἢθού οὗ 
ΤῸ βϊ]}8 (οΚ 1) νγαβ το πίοτοϑα ἴο 916 
οὔ 90, 15 ἀπκηονη. --- ἡσυχίαν ἦγεν : 50 

οὗ ροΐπρ' ἱπίο υὺὶπίθυ- Αια ίο 8 ἷν. ὃ. 22 

ἡσυχίαν ἦγεν ἐν τῇ Κνίδῳ. 

11. ΤὨγαΒΥθαΪΒ πὰ 541164 ἰο 

ε Μ᾿ δὲ ’ “ ε -“ ἈΝ 

ὁ δὲ Αντίοχος Τῇ τε αὐτου νὴϊ 

ΤΉτδοο (4. 9), τοαποορα ΤΠ α5ο8β. δπα 

ΑΡάοτγα (Π]1οα. χα]. 72), 8πΠ4 {Π6η Ρϑυ- 

ΠδᾶΡ5 Ῥγοοθθαρᾷ ἴο {π6 Ἠβρ]]θβροηΐ. 

ΑἸοϊΙαἄ65, ἔγοπι ἢἰβ ποδααπδγίαγβ ἂὖ 

Θδπιοβ (4. 23), μπᾶ Ῥᾶββθα οὐϑὺ ἴο 

Νοίϊαμπι (Π]οά. χη]. 71). ῬΠοοδᾶθα νγἃ8 

5{Π1 Ἰαίθυ 'ἴπ {π6 Ππαπᾶβ οὗ {π6 ὅ'ρῬατ- 

ἰΔη8 (Το. νἱϊ]. 31. 12). 5668 6. 89. 

Ηδποθ ΟἿΪΥ ἃ Ὀ]οοκαᾶθ οὗ {πῸ Ρρ᾽δοθ 

8 Ὀ6 τοίουτθα ἴο πθσθ. Τῃ {Π|5 Β8η86 

τειχίζειν 4065 ποῦ ΘΙΒΟΎΠΘΓΘ οὐσαγ, θαΐ 

ἀποτειχίζειν ΟΥ̓ περιτειχίζειν, ἴογ' ἴῃ 1]. 

2. 10 «πᾶ ΤΠαο. ἱ. 64. ὅ τειχίζειν Πᾶ5 ΠΟ 

00]. ἃπᾶ τηθᾶπβ ΟὨΪΥ 10 δια ἃ τοαἱ!. 

- ἐπί: ἰπ οοπιπιαπα οἵ, --- κυβερνήτην : 

1 Βθϑπ5 {παῦ ὁπ οὐοαβίοη ἴΠπ6 ΟΟΤη- 

πηϑ Πα ἀονοϊνϑᾶ προη {πὸ Ῥἱ]οῦ οὗ 1Π6 

ΔαΤΉΪΓΆ] 5 5ῃῖρ. Ὁ τπᾶν Ὀ6 ἴοο {πᾶ 

ΑἸοϊ Ια 465 μπαᾶ οομἤογτοα {Π15 ροβι 0 

ὁπ Απέϊοομιβ ουὐὖ οἵ [ανοτιἴβπι, ἀδ- 

ἴπρ ἔτοπι ἢἷἶβ ἢγβὺ ἀρρθάγαμποθ 'ἴπ {ΠῸ 

Αἰπμϑηΐδη Ἀββθηθ]γ. 8866. ῬΙαΐαγΟΠ 5 

4181] βέοτυ (4|6. 16). Απθοοῖιβ 5 

ἀοβουιθοα (ἰδία. 36): ἀγαθὸς μὲν ἦν 

κυβερνήτης, ἀνόητος τἄλλα καὶ φορτικός, 

ἀπᾷ ὈΥ Π]οᾶ. χίϊ. γι: ὧν τῇ φύσει πρό- 

χειρος καὶ σπεύδων δ ἑαυτοῦ τι πρᾶξαι 

λαμπρόν. --- ἐπιστείλας μὴ ἐπιπλεῖν ἐπὶ 

τὰς... ναῦς: ποίᾳ 1Π6 τορούϊτοπ οὗ 

{π6 Ῥγθροβι[οη. 
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ἘΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 

᾽ »-“ 5» ,’ » ,ὕ 

καὶ ἄλλῃ ἐκ Νοτίου εἰς τὸν λιμένα τῶν ᾿᾿φεσίων εἰσπλεύ- 
» ΘΒ" Ἁ ’ ΄ , “ ’ 

σας παρ αυτας Τὰς πρῳρᾶς των Λυσάνδρου νεὼν. παρέπλει. 

45 ὁ δὲ Λύσανδρος τὸ μὲν πρῶτον ὀλίγας τῶν νεῶν καθελ.- 
» ’ » ’ Ν Ἀ 5» -“ “ » ’ 

κύσας ἐδίωκεν αὐτόν, ἐπεὶ δὲ οἱ Αθηναῖοι τῳ Αντιόχῳ 
» ’ ’ ’ ’ὔ Ν Ά, ’ ’, 

ἐβοήθουν πλείοσι ναυσί, τότε δὴ καὶ πάσας συντάξας 

ἐπέπλει. 
Ἀ ΄-“ Ἀ 4 9 -“ Ὁ“ ,ὔ 

μετὰ δὲ ταῦτα καὶ οἱ Αθηναῖοι ἐκ τοῦ Νοτίου 
, Ν Ν ΄, τ, " ε “ 

καθελκύσαντες τὰς λοιπὰς τριήρεις ἀνήχθησαν, ὡς ἕκαστος 

50 ἤνοιξεν. 
5 ΄, 5. ἃ ’, ε Ν » ΄ « Ν 

εκ τουτοῦυ ὃ εναυμαχήῆησαν ου μεν εν τάξει, οι δὲ 

Ε ω ΄ ω ΄ ΄, ιν 
Αθηναῖοι διεσπαρμέναις ταις ναῦσι, μέχρι ου ἔφυγον 

ἀπολέσαντες πεντεκαίδεκα τριήρεις. 

μὲν πλεῖστοι ἐξέφυγον, οἱ δ᾽ ἐζωγρήθησαν. 

τῶν δὲ ἀνδρῶν οἱ 

Λύσανδρος 
Ἀ ’ ΄ » Ν Ν ’ ’, -Ὁ “ 

δὲ τάς τε ναῦς ἀναλαβὼν καὶ τρόπαιον στῆσας ἐπι του 
ν “-“ « 

55 Νοτίου, διέπλευσεν εἰς Ἔφεσον, οἱ δ᾽ ᾿Αθηναῖοι εἰς Σάμον. 
μετὰ δὲ ταῦτα ᾿Λλκιβιάδης ἐλθὼν εἰς Σάμον ἀνήχθη ταῖς 

διεκα ίὦ Βυραυ. τς ΄, δὰ οὖ , ᾿ Ν κ 
ναυσιν απάαάσαις ἔπι Τον λιμένα των Εφεσίων, και προ του 

’, ’ » ,ὔ -“ 

στοματος παρέταξεν, ει τις βούλοιτο ναυμάχειν. ἐπειδὴ 

δὲ Λύσανδρος οὐκ ἀντανήγαγε διὰ τὸ πολλαῖς ναυσὶν 
60 ἐλαττοῦσθαι, ἀπέπλευσεν εἰς Σάμον. 

ὀλίγῳ ὕστερον αἱροῦσι Δελφίνιον καὶ ᾿Ηιόνα. 

12. παρέπλει: ἴῃ ΟΥ̓ΟΓ ἴο Ῥτόνοκο 
ΤΥΒΆΠΩ͂ΟΥ ἴὸ Ῥαΐ16. []οά. χὶϊ. 71; 
ΡΙ]αΐ, Αἰο. 35 οὕτως ἐξύβρισεν ὥστε παρὰ 

τὰς πρώρας τῶν πολεμίων νεῶν πολλὰ 

καὶ πράττων καὶ φθεγγόμενος ἀκόλαστα 

καὶ βωμολόχα παρεξελαύνειν. 

18. τότε δὴ καὶ πάσας κτέ.: {δεη, 
αἱ ἰοηηίλι, ἐο ἠουηιθα Αα,ι, ἢιὲβ 8]ιῖρ8 ἴηι {ΐπ6 
απαὶ βαϊϊοεϊ προη ἰδεηι. Νοῖο {πὸ ἰπίθη- 
εἶν ἔοόγοο οἵ καί. --- ἤνοιξεν : 5606. ὁἢ 
κ᾿ Ὁ 

14, διεσπαρμέναις : ξ66 ὁΠ. εἰσπλέ- 
ουσι τ. 17. Τίβ ρῬΡοβίτοη Ῥοέοτο {ΠῸ 
ΠΟῸΠ ἰβ ΘΙ ΡΠ αίϊο. ΟἿ 6. 31 ἅμα τῷ 
ἡλίῳ δύνοντι. ---- ἀναλαβών : Ἰογο ῬΓΟΠ- 

ΔΌΡΥ οὗ «αὐἀάϊπρ ἰο ἢϊβ οὐνὴ δου {ΠῸ 
ΒΠ 108 οαρίυτοα ἔγοπι {πὸ πον. Βαΐ 
1, 1, 4. Ἴν. 8.11; γὙρ 28; 

Λακεδαιμόνιοι δὲ 
ε Ἁ » 

οι δὲ εν 

15. παρέταξεν εἴ τις κτέ. : ἃ 488]- 
οοπα, ΟἸδαδο, ΘΧΡΓΟΒΒΙ Πρ ἃ ΘΟΠ ΓΙ ΠΡΌΠΟΥ 
ΟΥ̓ ῬΟΒΒΙ ἢν, νυ ΟΠ ΒΟΥΥΘΒ. ἃ8 ἃ Πη0- 

{ἰνθ ἴῸΓ {Π6 δοίίοη ΟΥ Τθο] πρ ΘΧΡΥυ ββοα 

Ὀν {πὸ ῬΥΪΠΟΙΡᾺΙ νοῦ. ὅθ. Η, 907, 
- διὰ τὸ... ἐλαττοῦσθαι: ὀεοαιτίδε ἠὰ 
μαεὶ γὰν ἤδιθον δ]ιῖρδ. ΔἸ ΘΧΑΡ ΡΘΓΔΊΪΟΝ ; 

ἴοτ, οὐ 1ῖ5. Τ00 51}108, ΑἸοϊ θα ο8. πδὰ 

Τοῖυ 20 ἴῃ Απᾶγοβ πᾷ Ἰοβί 1 (οσ, 8δο. 

ἰο Τϊοᾶ., 30) αὐ Νοίϊαπι, 80 {παὺ τ 

{πὸ 80 5ῃἷ}8 οἵ ΤἬΉΓΆΒΥ θα] π5. πὸ πα 
αὖ πιοϑὲ 90 ἀραϊηβύὺ {πὸ 90 οἵ Τινβδη- 
ἄοτν. (Κατ). ---- Δελφίνιον: ἃ Του ῆοα 

Ῥοβῦ οα ΟΠοβ, νι ῃΐοῖ {πὸ ΑἸΠΘ ΗΔ 8 

Ἰν5 4 οί ] 5Π 0 ἴπ 412. πιο. ἃ8 ἃ Ῥᾶ86 
οἵ ορογαϊίοηβ ἀραϊηϑὺ {Π6 ΟΠ Π8, νη Ὸ 
ππα στονο] θα ἔγοπι {π6πὶ. ΤΉῸοΟ, γὙἹ]. 

38. 5ἴποο ἴπθὰ {πὸ ΑἸΒμΘμΐδη οοουρᾶ- 
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θῦ 

ΒΛΛΗΝΙΚΑ 1. ς. 

οἴκῳ ᾿Αθηναῖοι, ἐπειδὴ ἠγγέλθη ἡ ναυμαχία, χαλεπῶς 
εἶχον τῷ ᾿Αλκιβιάδῃ, οἰόμενοι δι’ ἀμέλειάν τε καὶ ἀκρά. 

5 ’, Ν “Ὁ Ν Ν σ 

τειαν ἀπολωλεκέναι τὰς ναῦς, καὶ στρατηγοὺς εἵλοντο 
’ὔ 

ἄλλους δέκα, Κόνωνα, Διομέδοντα, Λέοντα, Περικλέα, 

ἜἘρασινίδην, ᾿Αριστοκράτην, ᾿Αρχέστρατον, Πρωτόμαχον, 

Θράσυλλον, ᾿Δριστογένην. ᾿Αλκιβιάδης μὲν οὖν πο- 
΄ Ἀ 5» “Ὁ ΄Ὄ ’ Ν ’ ’ 

νήρως καὶ ἐν τῇ στρατιᾷ φερόμενος, λαβὼν τριήρη μίαν 

ἀπέπλευσεν εἰς Χερρόνησον εἰς τὰ ἑαυτοῦ τείχη. μετὰ 

τἴ0η οὗ {πὸ ἰβ] απ ΒΘΘΠ15 ἴο πᾶνο 6οη- 
{ἰππι6α, Π)6] ΡΠ Ϊπαπὶ Ὀοὶπρ 85 »τθαῦ ἃ Π 

ΘΥΘΒΟΓΙΓΘ ἴο ΟἼΪΟ5 ἃ5 θοο ρα ἴο ΑἸ 65. 

- Ἠίονα: βραροτγῦ οἵ Ατηρ ὶρο] 8 αὖ 
{1π6 τποὰῦῃ οἵ {πΠ6 ίγγνιηοη. )1οά. 

ΧΙ. γ6 Καλλικρατίδας δὲ τὸ μὲν φρούριον 
(1.6. Τ)οΙρΡἰἰ απ) παραλαβὼν κατέσκα- 
ψεν, ἐπὶ δὲ Τηίους πλεύσας... διήρπασε 

τὴν πόλιν σῖίνεβ. 8 7ε05 ἰηβίραδα οὗ 

Εἴοη, ἃ ἀββίρηβ {π6 τράποίϊοη οἵ 
θοίΠ ρϊδορβ ἴο ΟΔΙΠ]ον αἰ 485, Τγβαη- 
ΑΘΓ Β ΒΟΟΘββοῦ. (τοί δορίβ ΤΘΟ5, 
Ῥαΐ ΓΟ]]ονγ5 θη. ἴῃ βου πο [Π6 οὰρ- 

ἴπγοβ ἴο ΤυβΑ ΠΟΥ Β γθᾶγσ. (ΓΕ 5 
ἕο] ]ονν5 Πιοάοτιβ ἰη ΒΟῸΠ Ραγιϊ 185 ; 
Ραΐ πὶβΒ Ερ] 5} ἰγαηβ᾽αἴου ππηΐοτγίι- 
ΠδΘΙΥ ὑπγη5 εἶα τοϊοἠιέϊψε 605 ἰπΐο 
“Ἴπ6 πηροτγίδηῦ ἐϑίαπα Γ᾽ οο5. ΤΠΪ5 
Ιοπίϑη οἰΐγ, ΑΠδΟΓΘΟΠ 5 ὈΪΓ ΠΡ] 66, 
Ιᾶὰν Ὀούνγθοπ ὅιηγτπα ἃπ ΡΠ 6Β15. 

Τὸ μδὰ θη ἰοβύ ἰο Αἰπθηβ ἴῃ 412 Β.0., 

θαῦ ΒΡΘΘαΠΥ σοοονογρ (Τ ππο. ν 1]. τ6, 
20). 

10. ἐν οἴκῳ: οἴκοι. 80. ἴοο 7. 1. --- 
δι᾿ ἀμέλειαν καὶ ἀκράτειαν : {1Π1|58 ΟΠανρο 
ΟΥ̓ πορ]θοῦ οἵ ἀπίγ δηα ἀἰββοϊαίθ οοπ- 

ἀποῖΐ, ΘΟ ρΙ αὶ τ ὑπαὶ οὐ δηἰγιβίίησ 
{ΠῸ σοι Πα ἴῃ 18 ἈΌΒΘΠΟΘ ἴ0 ΠΊΟΓΘ 

ῬΟΟη ΘΟΠΙΡΘΠΪΟΠ8, νγἃ5 414 θοΐογο {Π6 

ἈΒΒΘΙΠΌΪΥ ὈγΥ ΤΉΓΆΒυ τ] 18 0 50η οἵ 

ΤΉγαβοη. ΡΙαΐ. Αἰ... 36. ΟὈΟπρ]δἰη 5 
Ὑ ΘΓ τηδθ αὖ {ΠπῸ β8πι6 {ππηὸ (800. [0 
Τ]οά. ΧΙ. 73) ΓΥ ΘΠ ΟΥ̓ ἔγοηὶ ΟὙΠη6, 

ἃ ΟἿἿΥ οὗ ἴπ9 ΑἸἰποπίδη ἰθᾶριιθ, νυ ΠΟ 

ΑἸΟΙΡΙ 465 Πα ννδηίοπ]ν αἰἰδοκοα ἀπά 
ΡΙαπαοσθα. ΤΠΘΓΘ ΘΙ ΤἸΠΊΟΥΒ 4150 

οἵ ποὺ ᾿ἰπίσγίριιοθ ἢ} ῬΠΑΥΠΑΡΆΖΙΒ 

Δ η4 {πΠ6 Ξ'ραγίδῃβ. --- ἀπολωλεκέναι τὰς 
ναῦς: «7. αἱ... νῆες ἀπολώλασιν 6. 90. 

-- εἵλοντο ἄλλους : ΡΓΟΡ. {Π6 ΤΟΡΊ ΔΓ 
Δ ΠΠ 8} οἸθοίίοη, αὖ ψ ο ἢ. ΑἸΟΙ 8468 

νγὰβ ηοΐ το-ο]θοίρα. ΑΔπ δοῖπλὶ] ἄθρο- 

δἰ τ]οη, ΠΟ Τγ8. (ΧΧχι. 7) ΒΘ Θη8 ἴο 
τη ἰτηδΐθ, 15 ΠΏ ΡΓΟΌΔΡΪΟ ; ἴοῸγ 85 41} {Π6 
ἴθ) ,ΌΠΟΙΕΪΒ ἃΓῸ ΠΟῊ]Ὺ οἰθοίθα, νγ86 

5Π0114 Ππᾶνο ἴο ἀββαπιθ {πΠῸ ἀθροβιτοη 
οἵ ΑἸΟΙ 65 ΘΟ] ]θαριθ5. 4180; γοῦ 

ἉΠΊΟΠΡ {Π 656 γγοσο ΟὍποπ πα Ατὶβίο- 

ογαΐοβ (4. 10, 21), γγ πὸ σοῦ ΠαΓαΪΥ 

Βανο Ῥθθη ἤδθροβθά ΠΊΘΓΟΙν ἴο δ το- 

οἸοίθί. ---ΓΉΤΘΘ οἴμ 5 οὗ {ΠῸ ΠΌΤΩΙ ΟΣ 
᾿8 6 Ἰγοδ αν βουνθα ψ ἢ αἰδεποίίοη : 
Τιοιηθάοη ἃπα ΤΘοὴ 'π {πΠ6 οοοπρδ- 
τἴοὸη οἵ ΟΠ ΐοβ. (5866. οἡ 158) ἀπά αἴζου- 
γναΓα ἃ5 ΡΌΠΟΙΔ]5Β αὖ ϑΆΠΠΟΒ ΠΟΓΘ ΠΟΥ 

π8δα Ῥθθὴ {π6 πηδϊπβίαν οἵ {πὸ ἀθπιο- 
ΟΥ̓ΔΟΥ ἴῃ {ΠπῸ ονουίησον οὗ {Π6 ΕῸῸΓ 

ἩΗππατοα (ΤΊο. νἱϊϊ. 73 1{.); πᾶ 
ΤΉΓΑΒΥ ΠΠ5, πὸ πα ποῦ ΟὨ]Υ ῬΘθη ἃ 

Ἰοδαϊηρ βρίγὶῦ ἴῃ {πΠ6 βᾶπιθ αὔἴδαιν Βαΐ 

84 βουυο ἃ5. βΌΠΟΓΑΙ ΘΟ ΙΠΔΠΟΙΠΡ 
{π6 Αἰποπίδη Ἰοὔυ νυἱηρ αὖ ΟΥ̓ ποββοιηδ 

(ἰδια. το 4). 

17. πονήρως φερόμενος : 866 ὁῃ ἴΪ. 
ι. 0. --- τὰ ἑαυτοῦ τείχη : {118 οα5116 
νγἃ8, 866. ἴο ῬΙαῦ. ἍΤ]. 36, πρᾶν ΒΙβδη- 

{π6, οα {πὸ Ῥτοροηΐδ; 800. ἴο ο΄. 

ΧΙ, 7γ4 ἃπ4 ΝΕΡΟΒ “ἰς, ἴ, ἴπ ἀρτθο- 

89 



40 ἘΒΝΟΦΩΝΤΟΣ 

“ “ »ν 

τὸ δὲ ταῦτα Κόνων ἐκ τῆς Γλνδρου σὺν αἷς εἶχε ναυσὶν εἴκοσι 

75 

’ » θ ,’ » ᾿Ὺ ’ » » Ἀ Ἀ 

ψηφισαμένων ᾿Αθηναίων εἰς Σάμον ἔπλευσεν ἐπὶ τὸ ναυτι- 
᾿ ν 

κόν. ἀντὶ δὲ Κόνωνος εἰς Γλνδρον ἔπεμψαν Φανοσθένην, 

τέτταρας ναῦς ἔχοντα. οὗτος περιτυχὼν δυοῖν τριήροιν 
’ » » “Ὁ » ,ὔ Ἀ ἈΝ Ἀ » 

Θουρίαιν ἔλαβεν αὐτοῖς ἀνδράσι: καὶ τοὺς μὲν αἰχμα- 

λώτους ἅπαντας ἔδησαν ᾿Αθηναῖοι, τὸν δὲ ἄρχοντα αὐτῶν 

Δωριέα, ὄντα μὲν Ῥόδιον, πάλαι δὲ φυγάδα ἐξ ᾿Αθηνῶν 
ὦ ’ ε Ἀ » ,’ ’, » »-" ’ 

καὶ Ῥόδου ὑπὸ ᾿Αθηναίων κατεψηφισμένων αὐτοῦ θάνατον 

καὶ τῶν ἐκείνου συγγενῶν, πολιτεύοντα παρ᾽ αὐτοῖς, ἐλεή- 
9 “Ὁ ὦ Ν ’ ’ 

σαντες ἀφεῖσαν οὐδὲ χρήματα πραξάμενοι. 

πηρπὶ ἰτἢ {Π6 Ῥγοβοηΐ ρᾶββαρο πᾶ 
11. 1. 20, 1 8 ὩρΔῚ Ῥδοίγο, 'ἰπ 1Π6 

ΟΠουβοπθβιιβ. ΕΤΟΠῚ {Π|8Ὲ Ροϊηΐ, τ] ἢ 
ΒΌΘΝ ΤΠΘΓΟΘΠΘΓΙΘΒ 85 πἢ6 σου] οοἸ]θοΐ, 

6 οδυγὶθα οὐ ἃ Ῥγθάδίουυ ὑγαγ το 

αραϊηδῦ {Π6 βδανᾶρο ΤΠ γδοδη {Γ10 68, 
1πΠ8 Κοορίηρ ΠἰπηΒ6 1 ἴῃ ἔππαᾶβ πὰ 
αἰοταϊης φῬτγοϊθοῦοη ἴὸ {π6 ατροκ 

βοίι θυ (ΡΙαΐ. ἐδίά.). 
18. ΓΑνδρου: 566 4. 22. ΤΠπαΐ ΟὍποη 

μδᾷ δοοοιηραπὶθα ΑἸοϊθααθβ ἴο Απ- 
ἄτοβ ἰ5 ποῦ ἴπογο βίαια, ΨῬΒΔΠποβίπο- 
πΟΒ 88 Ὠἰτη56 1} δὴ Απάτίδη. ( ῬΙαι. 
]1οη 841 ἃ, ὙΠΟΥΟ ὕνγο Οὐ ΠΟΥ ΘΧΑΙΤΊΡ]6Β 
ἅτῸ σίνθη οὐ [ογθΙ σΊΘΓΒ. ἈΡΡοϊηϊθα ἴὸ 

οομπηα πᾶβ Ὁ {π6 ΑΥΠΘΠΪΔΠ8. --- σὺν 
αἷς εἶχε ναυσίν : ἱποογρογαίϊοη. (. 184, 
κ.; Η. 9095. (ΚΓ 6. 8 πρὸς αἷς ναυσί, 
ἦν. 1. ῶ38 σὺν ἣἧ εἶχε δυνάμει. --- ἐπὶ τὸ 
ναυτικόν: 1.6. ἴο ἴα Κ6 σοπηηδηα οὗἉ ἰΐ, 
881. 82. (Ἷ 11 ἐπὶ ταῖς ναυσίν. 

19. αὐτοῖς ἀνδράσι: 506 οη 2. 12. --- 
ἔδησαν: ῬΓΪΒΟΠΟΙΒ ΟὗἨ ὙΨΆΓ 88 ἃ. ΤΌΠΟ 
γγ Γο Κορύ ἴῃ σοῃῆποιηοηΐ Ὀγν {πὸ βίαϊο 

ἘΠῚ] ταηβοιηθῖ ΟΥ ΘΧοπδηρορᾶ, (ἡ 

2. 14,-- Δωριέα: 566 ΟΠ 1. 2. --- ὑπὸ 
᾿Αθηναίων : οοῃβῖ, τ] φυγάδα -- φυ- 
γαδευθένταις ΤῊ γ γα] ποὰπ ἰβ ἴο]- 
Ἰονγθᾶ ὃν 16 οοῃδί. οὗ 115 νοσρ. ΟἿ τ. 
27; Ἀν. ϑρυ. 68, 8,2; 08, 48,,2ω. Ηἱ8 

Κόνων δ᾽ 

ΟΟΠαοππαίϊοη. πιιδύ πᾶν οσουγτοα 
νΉ16 ἩΠΟάΘΒ. γὰ8 ἃ ΤΠΘΙΏΡΟΥ οὗ {Π6 
ΑἸΠΘπΐδη 8]]Πῖᾶποθ, Αἴπρθηβ, πᾶανὶηρ 
ὈΒΌΓΡΘα ατγ Βα Ἰοοη ΟΥ̓ΘΡ ΠΟΙ 8}}168, 
{πΠ8 ΘΧογοϊβοα {π σὶρ οἵ ῬδηΪ5ἢ- 
τηρηΐ ἔγοπι {Π6ῚΓ ἰΘΥΥΙ ΟΥῪ ἃ8 Ὑ6}1 88 
Τροπ ΠΟΙ ΟὟΉ. --- αὐτοῦ θάνατον : γ6ΥὙῸ8 
οἵ 706 1ο14] φοίΐοη, οοιηροὺπαρα ψ] ἢ 
κατά, τηᾶν ἴα Κο Ὀρβῖἀθ {πὸ ρθη. οὗ Ρθυβ. 
8 ἃ, οὗ {Π6 ΟΥΠῚΘ. ΟΥ Ῥϑμαὶίν. 6. 
1713, 2, κ᾿; Η. 752, τδπὰ ἃ. ---- πολιτεύ- 
οντα παρ᾽ αὐτοῖς : τολο λαα τεοείυεεὶ ἰλ6 
γίσλὶ 07 οἰ ποπιϑλΐρ ἀπιοηφ ἰλεπι. 'ΤῊΘ 
δοίνο ἴῃ {ΠπῸ Βθη86 οὗ δείηφ α οἰϊίποη 
ΟΟΟΌΓΒ 8180 “πη. 111. 2. 20, -- αὐτοῖς : 
ἴ.6. Θουρίοις τη ρ] ]οα ἴῃ ἐπ Ῥγθοράϊηρ 

Θουρίαιν. ΤῊΘ ΟἸδιιδθ Β66ΠῚ8 ἴο Ὀ6 δὴ 

Αὐτοσι πουρηΐ, ἀν κυναγα]ν ρδορᾶ ἴὸ 
ΘΧρΡΙαἴη {πὸ ἴδοι οἵ ἢῖβ Θομη πη Πα ηρ’ 
ΤΠατίδ ἢ ΒΠ108. --- ἐλεήσαντες : Οἡ 80- 
οοππΐ οὗ {πὸ σϑηονπ ἢ ἃ πα 18 το]δ- 

ἰἰνο8 Πδᾶ γγοη ΨΥ ΠΕΠΊΘΓΟΙΒ Υἱοίουθ8 
ἴπ 1π6 ατοοίϊδη ραπηθ8β, Ηδ ννὰβ νἱοΐο- 

τίοιιβ, ΠΑΙΠΟΙΥ,, ἷἴπ ἴπγθΟ ΒιιΟΟΟΒβῖυθ 
ΟἸΣπρίδη Γοβίϊνα]β ηα ἴῃ τη Υ ΟἾΠΟΥ 
οοπίοβίβ. ῬΡιὶπᾶ. ΟἹ. νἱϊ.; Το. 1. 8; 
Ῥαιβ. νἱ. γ. 4 ἢ, ---ὠἀφεῖσαν: ςΓ 2. 18 
ἀφῆκαν. ΤΊ 8 νγὰ8 {Π|Ὸ δοῖ, 88 Ῥαιβ. 

16115 τ, ΟΥὁἨ ΤΠ 6 ἈΒΒΘΙΌΪΥ : ἐς ἐκκλησίαν 

συνελθόντες ἄνδρα οὕτω μέγαν... . ἀφιᾶσι. 
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ΒΛΑΛΛΗΝΙΚᾺ 1. σ᾿, 6. 

Ἁ » Ἀ ’ , Ν 

80 ἐπεὶ εἰς τὴν Σάμον ἀφίκετο καὶ τὸ ναυτικὸν κατέλαβεν 
ΑΙ ἃ ν ΄ ΄ ε ͵΄ ᾽ κ 
ἀθύμως ἔχον, συμπληρώσας τριήρεις ἑβδομήκοντα ἀντὶ 
τῶν προτέρων, οὐσῶν πλέον ἢ ἑκατόν, καὶ ταύταις ἀναγό- 

μενος μετὰ τῶν ἄλλων στρατηγῶν, ἄλλοτε ἄλλῃ ἀποβαΐί. 
-“ “ ’, ’ 5 

νων τῆς τῶν πολεμίων χώρας ἐλήζετο. 
ρὸν εἰς» ᾿ ἈΝ 

και ὁ ενιαυτος 

86 ἔληγεν, ἐν ᾧ Καρχηδόνιοι εἰς Σικελίαν στρατεύσαντες 

6 

ἋΡ Ἧ ε Ν , Ν “ “" ΄,ὕ 

εικοσι καὶ εκατον τριηβέσι και πεζῆς στρατιᾶς δώδεκα 

μυριάσιν εἷλον ᾿Ακράγαντα λιμῷ, μάχῃ μὲν ἡττηθέντες, 
, ΝΨ- Ν “- 

προσκαθεζόμενοι δὲ ἑπτὰ μῆνας. 
οὶ » , » πολ 

Τῷ δ᾽ ἐπιόντι ἔτει, ᾧ ἡ τε σελήνη ἐξέλιπεν ἑσπέρας 
καὶ ὁ παλαιὸς τῆς ᾿Αθηνᾶς νεὼς ἐν ᾿Αθήναις ἐνεπρήσθη, 

[Πιτύα μὲν ἐφορεύοντος, ἄρχοντος δὲ Καλλίου ᾿Αθήνησιν, 

οἱ Λακεδαιμόνιοι τῷ Λυσάνδρῳ παρεληλυθότος ἤδη τοῦ 
’ Ν “ ᾽΄, ’, Ἀ » φφν δὰ " 

5 χρονου [καὶ Τῳ πολέμῳ τεττάρων και εικοσιν ἐτῶν] εἐπέεμ.- 

» 

9 20. τὸ ναυτικόν: ἴ0Υ τοὺς ναύτας. --- 
ἀθύμως ἔχον : τὉ06γ6 εἰεεροπαϊεπέ οἷ 80- 
εουηΐ οὗ {πΠ6 ἀοῖραί (14). ΤῊ ραγίϊο. 
18. ἴὴ ἱπα]γ. αἴβο. ἢ κατέλαβεν. (. 
280; Η. 982. --- χώρας: ρατῦ. ρ6η. 1 
ἄλλῃ. ΟΕ. 182, 2; Η. 757. 

21. ΑἜὕἀρίβι!!θα δοοουπέ οὗ {Π18 οχ- 
ΡῬϑαϊίίοη οὗ {πὸ Οδγ μαρὶ ΙΔ 5 185 σΊν θη 
Ὀγ Τιοᾶ. χι!. 8ο-Ο0ο. --- στρατιᾶς: 566 
ΟΠ 1. 57. --᾿ Ἀκράγαντα: Αρτὶρθοηίατη, 
πον αἸἰγρθηί. 

Θ. Ομαρ. 6. Ὑνεπηίν-ϑἰχίῃ γϑὰγ οἵ {Π6 
ὙΔΤ (ΒΡυϊηρ᾽ 4 Π6 ΒΕ ΠΊΤΉΟΥ οἵ 400 8.6.). 

Οαἰϊϊοταϊα8 ἰαΐεβ εοπιπιαπαὶ ὁ {16 
Ῥεϊοροππεβίαπ ἤεεὲ (1) ; ριιποίιτεβ [,η- 
βαη 1678 ργείθηβίοηβ, απαὶ ὃμ ἠὶβ οὐὔη 
βἰγαϊφἠογισαγαίηε85 {᾿ισανί }ι15 ἱπίγίσιιε8, 
- γεζιδίπῳ ἰο ἐγιιοζίε ἰο ἐιο Ῥεγβίαπϑ ἀπαὶ 
βεοιγίπῃ 8ιιρρ᾽ 165 ἤτοπι Δ ἰἰείτι5 απ (ὶ- 
ο5 (2-12). ΠῚ: 5ίογπι ἤϊἼεοίμψηιπα διιὶ 
ἰϊδεταῖεβ {6 οἰϊίζοης (15--15); δίοοκξαςε5 
Οὐποη αἱ λψείεηο, εὐ]ιεγο ἢθ τϑοεῖυεβ τε- 

ἵη7οτγοοπιετίβ ζγοπι ἢ]εἰδηηῖπα απαὰὶ ΟἼῖος 
απα πιοπθῃ ἤγοηι (τι (160-18). (Ὁποη 
διισσεοαῖβ ὃ α 5ίγαίασεπι ἴπ 5οπαϊης ἰο 

Αἰλιοη5 ἤν το (19--22). Οαἰϊογαξίαα 8 
αἰεξαίβ Π᾽οιιεάοη (39). Το Αἰμοηπίαπς 
ἐφιιρ απα 8επὰ οι α ἰαγηε ἥεεί (3234, 25). 
ΒΑΤΥΙΕ ΟΕ ΤῊ ΔΕΟΙΝΟΒΑΕ:; αἰοἤξαί 
απα ἀδαί 7 Οαἰϊογαϊίας; ζαϊζινο ὁ 
ἐδα Αἰλπεπίαηβ (0 γόβοιθ {Πιοῖγ ἐπιρετι αὶ 
ἐγοιυ8 (20-95). ΦΕἸοοπίοιι5 (τοῖο μααὶ δδεη 
ἰο7} ἴπι εοπιπιαπαὶ οὔ με δίοοκααίηῳ βηιιαα- 
το αἱ Μγεϊϊοηε) ἐβοαρεβ ἰο (ἡ) ἴοβ, απα 
ἐλε Αἰμεπίαπϑ τοΐιγη ἰο ϑ'ί'απιοβ (350-98). 

1. ἐξέλιπεν : [115 ΘΟΙΡ56 ΟΟΟΙΓΓΘΑ 0 
{πῸ Τὅτἢ οὐ 10 1} οὗ ΑΡΓΙ]. ἘῸΓ {Π6 ἃρ- 
ῬΑΥΘηθν ἰπ{Γ. πι86 οὗ ἐκλείπω, 566 ἃ. 
196, κ. 2; Η. 810. ---ὡ... νεώς : ΡΓΟΌ. 
16 (θη ρΡ]6 οὗ Αἴποπα Ῥο]ϊαβ, οὴ 1Ππ6 

ἈΟΓΟΡΟΙΪΒ, ΠΟ νγὰβ ἀθβίσουθα ὈΥ 

1η6 Ῥουβίδ 8 ἢ {π0ὶ᾿ οσοαπραίίοπ οὗ 
ΑἸΠ6η5, 480 Β.6., Δηα ψΠΟ86 σϑϑίογα- 

τἰοη 864 θθθὴ Ῥθσὶὰη Ὀγ Ῥουῖο]θβ. [Ι͂}ὴ 

1ῃ6 γϑαγ 409 Β.6., 86οο. ἴο 8Π ᾿Π5ΟΓΡ- 
ἰοὰ ((ὐΥΡιιβ ᾿πβουϊριϊοπιπι αταθοῖα- 

ταχῃ, 1. Ρ. 264), Ὁ νγὰβ ποῦ γϑῦ 60π|- 
ΡΙθίραᾳ. Τὴ 84]. παλαιός τητιδῦ Ὀ6 πιβρᾶ 
ἴο αἰβιϊ πη σι 5 1Ὁ 45 {Π6 ΟΥΙΡῚΠΑ] βαποῖ- 
ὉΔΤῪ οὗ Αἰποπᾶ ἔγοπι [Π6 ΓΠΟΓΘ ΤΠ ΘΓῃ 
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ἘΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 

ψαν ἐπὶ τὰς ναῦς Καλλικρατίδαν. ὅτε δὲ παρεδίδου ὁ 2 

Λύσανδρος τὰς ναῦς, ἔλεγε τῷ Καλλικρατίδᾳ ὅτι θαλατ- 
τοκράτωρ τε παραδιδοίη καὶ ναυμαχίᾳ νενικηκώς. ὁ δὲ 
αὐτὸν ἐκέλευσεν ἐξ ̓ Εφέσου ἐν ἀριστερᾷ Σάμου παραπλεύ- 

ἘΠ] ε “ με ΄ “ » ΄ 
10 σαντα, οὗ ἦσαν αἱ τῶν ᾿Αθηναίων νῆες, ἐν Μιλήτῳ παρα- 

δοῦναι τὰς ναῦς, καὶ ὁμολογήσειν θαλαττοκρατεῖν. οὐ 
’ Ν “ας ’ - Ν " 

φαμένου δὲ τοῦ Λυσάνδρου πολυπραγμονεῖν ἄλλου ἄρ- 
ΓΑΙ ει , κ᾿ - ν Ψ 

χοντος, αὐτὸς ὁ Καλλικρατίδας πρὸς αἷς παρὰ Λυσάνδρου 

ἔλαβε ναυσὶ προσεπλήρωσεν ἐκ Χίου καὶ Ῥόδου καὶ ἄλλο- 
ι6 θεν ἀπὸ τῶν συμμάχων πεντήκοντα ναῦς. ’ Ν 

ταυτας δὲ 
,ὔὕ 5» ,’ » ’ Α 

πάσας ἀθροίσας, οὔσας τετταράκοντα καὶ ἑκατόν, παρε- 
’ ε ᾽ ἴω 

σκευάζετο ὡς ἀπαντησόμενος τοῖς πολεμίοις. 
οι καταμαθὼν 

δὲ ὑπὸ τῶν Λυσάνδρου φίλων καταστασιαζόμενος, οὐ 

μόνον ἀπροθύμως ὑπηρετούντων, ἀλλὰ καὶ διαθροούντων 
» ΄“ ’ ν ὃ ’ ’ ’ 

20 ἐν ταις πόλεσιν, ὁτι Λακεδαιμόνιοι μέγιστα παραπίπτοιεν 
Ν - ΄ Χ ΄ὕ ,ὕ, ᾽ ΄ 
ἐν τῷ διαλλάττειν τοὺς νανάρχους, πολλάκις ἀνεπιτηδείων 

γιγνομένων καὶ ἄρτι συνιέντων τὰ ναυτικὰ καὶ ἀνθρώποις 

ὡς χρηστέον οὐ γιγνωσκόντων, ἀπείρους θαλάττης πέμ- 

6 Ῥαγίμομοη. --- ἐπί: βδ66. οἡ κ. 18. --- 
Καλλικρατίδαν : {1118 νου ΓΠ }} ΠΟΓΟ, 
νυ ποὰΐ σα] ἃ πα β᾽ 0 16-ρατίρα, ἰη- 

ΘΧΡΟσΙΘπορα ἴῃ ΤΟΥ νἈΥ8 8 Π6 τηοβὺ 

ὈΡτσηΐ οἵ ϑραγίαπβ (1)1οα. ΧΙ. 70), 

15 Ἰοῖι --- τ τποὰδ ἀοβοσι 0 ΟΥ ἱπίτο- 

ἃ ΟΊΙΟῊ ---- ἴο νυνὶ ἷ5. Οὐ ἢ νὰν ἴο {ΠπῸ 
Πραγίβ οἵ ΧΟΠΟΡΠ ΟΠ Β ΤΟ 618. 

2. παρεδίδου: ΔηΒγοΥΪηρ ἴο παρα- 
λαμβάνειν οἵ {Π|Ὸ0 ΒΙΙΘΟΘΕΒΟΥ πῃ ΟΠΘΟ. 

ΟΥ ὑϊ. τ. 9, ---ἰἐἰν ἀριστερᾷ Σάμου : Ῥο- 
ἔνθ θ  ϑΆΤΠΟΒ Πα {Ππ|Ὸ07 τη ἱ ]α πα, Ραβὺ 
16 βίαϊίοη οὔ {πὸ Αἰπμθηΐδη ἢροί. 
ΟΠ Ῥιας. 1γ8. 6 δεδιέναι γὰρ οὐ χρὴ 

παραπλέοντας ἡμᾶς τοὺς ἐν Σάμῳ πολε- 

μίους, εἰ θαλασσοκρατοῦμεν. --- ὁμολογή- 
σειν: ἀρ ΡοΠβ ΠΡΟΠ ἔφη ἴο ῬῸ ΒΡ Ια 
ἔτομη ἐκέλευσεν. --- οὗ ἦσαν νῆες : {18 18 
1πὸ τοι τκ ποῖ οὔ (ΔΙ ΠἸοτατῖδ8, θὺΐ οὐ 

ΧΘΠΟΡποΩ. ΟΑΜΈΊ, 74,1; Ραυϊ οὐ 74,2, 

ν. ὥ; Η. 982,1, ἃ; 996. --- θαλαττο- 

κρατεῖν : 8. αὐτόν. 
3. φαμένου : {118 πα, 18. ὙΘΤῪ ΤΆΓΘ 

ἴθ Ατο Ῥσόβο (Ο]Υ ποσο ἴῃ Χρπ.), 

λυὰΐ σου Ο ἢ πῃ ἩΟΠΊΟΥ, --- πολυπραγ- 
μονεῖν : {1118 ῬΓΟΡ». ΤΟΡΤΘβοη8. ἃ ῬΓΟΒ. 
ἱπᾶϊο, οὐ {π| αἰτ, αἶβο,, ἀβοα ΤῸΓ ρ ΔΊΟΥ 

γἰν πο 88 ἰηβίραα οὔ {πὸ ἴα. ΟἿ Ἅ. 
ἰδ. 7 ἀν ὃ. 156) ὌΠ Τ᾿ 9 τ 
Οὐδουβ ἴαῖκο δ ἃ8 ἃ ῬΥΌΡΟΥ ῬΓΟΒ., 7 απὶ 

ποί ἔνι {λι6 μανὶϊ 97 πιεα ἀπ. ---- πρὸς αἷς 

εν ν ναυσί: 566 0 5. 18. 
4. καταστασιαζόμενος : {{Ἰ6 ΒἈ8ΠῚΘ 

σοηβί. ΟΟΟῸγΒ “0. ν. 8, 14 κατέμαθον 

ἀναστάς. ΟἿ 1ἰϊ..2ώ.10; α., 280; Η. 982. 
--- ἐν τῷ διαλλάττειν: Ῥοοαιδο {Π6 
δαπϊγα] τναβ ἰπ  ] ]ρΊ 0]. ΤῸΣ ἃ Βϑοοπᾶ 

ἴοσ. ΟἿ 1ϊ. 1. 17. -- ἀνεπιτηδείων 



ἙΛΛΗΝΙΚΑ 1. 6. 

ἂν (ὦ - σαλδ σαν νὰ ψ - δ 
ποντες και αγνωτας τοις εκει, κινδυνεύοιέν τι παθεῖν διὰ 

ο5 τοῦτο" ἐκ τούτου δὲ ὁ Καλλικρατίδας συγκαλέσας τοὺς 

Λακεδαιμονίων ἐκεῖ παρόντας ἔλεγεν ἐν αὐτοῖς τοιάδε" 
3 ἈΝ 3 »- » 4 Ν » , » 

Εμοὶ ἀρκεῖ οἴκοι μένειν, καὶ εἴτε Λύσανδρος εἴτε 
Ε 9 , κ ἈΝ Ἀ ΄, 35 ᾿ 
ἄλλος τις ἐμπειρότερος περὶ τὰ ναυτικὰ βούλεται εἶναι, οὐ 

’ ἧς ϑ». Ὁ ’ ε Ν 35.ϑ ε ἣν “Ὁ ’, πος ὦ Ν “ 

κωλύω τὸ κατ᾽ ἐμέ: ἐγὼ δ᾽ ὑπὸ τῆς πόλεως ἐπὶ τὰς ναῦς 
Ν “- 

80 πεμφθεὶς οὐκ ἔχω τί ἄλλο ποιῶ ἢ τὰ κελευόμενα ὡς ἂν 
δύνωμαι κράτιστα. 

ε ΄»“Ὕϑλ Ν Ν ἃ 5 ’ “ 

ὑμεῖς δὲ πρὸς ἃ ἐγώ τε φιλοτιμοῦμαι 
Ν ε , «ε ΄ 5 ’, "4 Ν δΡΡῚς τς "4 Ἁ 

καὶ ἡ πόλις ἡμῶν αἰτιάζεται, ἴστε γὰρ αὐτὰ ὥσπερ καὶ 
3 ’ ,ὕ ἣ τῷ πε - εὐ Χ “ 

έεγω, συμβουλεύετε τα αριστα υμιν δοκοῦντα ειναι πέρι του 

πα 5 , , ἘΡΑ͂Ν. » Ὅν, πον ϑγῶν οι χ κ᾿ 
εμε ἐνθάδε μένειν ἢ οἴκαδε ἀποπλεῖν ερουντα τα καθεστῶτα 

35 ἐνθάδε. 
» “-“ “ 

Οὐδενὸς δὲ τολμήσαντος ἄλλο τι εἰπεῖν ἢ τοῖς οἴκοι 
πείθεσθαι ποιεῖν τε ἐφ᾽ ἃ ἥκει, ἐλθὼν παρὰ Κῦρον ἥτει 

΄- ε δ 5» Φ' εν ε “ 

μισθὸν τοῖς ναύταις: ὁ δὲ αὐτῷ εἶπε δύο ἡμέρας ἐπισχεῖν. 

6... διὰ τοῦτο: {π15 Βοπηθνν μαΐ Ρουθ οχ- 
ἵπρ' ῬΡᾶββαρθ 185 ΘΟΙΠΤΊΟΠΪΥ ΘΧρ]αἰπρα 

αἴτοῦ Ῥοίθυ “Τὴ ΤιΔορα ΔΘ ΟΠ 85 

τηϑθ {Π6 σταγθβδὺ τηϊδίακο ἴπ {Π6ῚΓ 

ἔτϑαᾳ. σμδηρθ οὗ βαπηῖγα]85, {ποβο Ὀοὶηρ 

οὔΐθη ομοβθη γγῆ0 6ΓΘ πηῆΐ ἈΠ ΠΊΘΓΘ 

ΠΟΥΪΘΘΒ ἰπ ΠᾶΥΔ] αἰαϊγβ, πα πὸ α1Ἰα 

πού Κπονῦ ΠΟΥ ἴο 468] νυ ῖ τ τηθη ; (4Π4) 
Ὀν βθῃαϊηρ' ΡΟΥΒΟΠΒ ππδοαπαϊηΐθα ψ ἢ 

ἴῃ6 564 8π4 πηκηονι ἴο {Π6 ῬΘΟΡΪΘ 
ΔΙΠΟΠ σ᾽ ὙὙΠΟΠῚ {ΠῸῪ ὙὙΘΓΘ ἴθ Β6ΓΥ 6 πον 

ἱπυὶῖρα ἀοἔρας᾽ (τὶ παθεῖν ὈῪ ἃ Θοπη- 
ΠΠΟΠ ΘΕΡ ΘΠ Ϊβιη ἴον ἡττᾶσθαι). Βαΐ 
γίγνεσθαι ἃἴοπθ. οὯπ ΠΑΤαΪν τηθδῃ “Ρ6 

ΟΠΟΒΘη,᾽ διὰ τοῦτο 18 ἩΘΑΥΥ, {ΠΟΥ 15 

ΠῸ σοπηροίϊνο Ῥούνθοη {πὸ ἔνγο οο- 
οταϊπαῖθ νου Ὀβ (παραπίπτοιεν ἈΠ κινδυ- 
νεύοιεν), ἃ Πα {Π1|0 ΒΘΟΟΠΑ ΟἸΔ1156 15 ἃ ΤΠΘΓΘ 
τϑρϑίϊτοη οἵ {πὸ ἢγβὲ. ΤῊ ἰγδα 08] 

τοχὺ ΠαταΪν δατηϊΐβ οὗ ΔηΥ Δ] Τορσοίμοῦ 

5 {ἰβδοίουυ ᾿πίουργοίατοη. ὅ66 Αρρ. 

-ἐκ τούτου δέ: τοβυτηρίΐοη οὗ {πῸ 
οἰδαβθ Ὀθρστπ νυ ἱτἢ καταμαθών, ἴπ ΥΠ]ΟΉ, 

85 οἴΐθῃη, δέ βέφδη 5 ἴῃ ἐπ βθῆβ οἵ δή. 

ΟΠ ἴθ θχδιηρ]οβ δαἀπορᾶ οη 3. 18. 
ὅ. ἐμπειρότερος περί: εΓ ῬΙαῖ. ΤΊηι. 

22 ἃ τοὺς μάλιστα περὶ ταῦτα ἐμπείρους. 

- βούλεται : οἰαΐηι5. --- τὸ κατ᾽ ἐμέ: α5 
7αν α8 1 απὶ δοποεγηεί.. --- οὐκ ἔχω τί 
κτέ.: οἴ, 4. 18 οὐκ εἶχεν ὅπως ὠφελοίη. 

- πρὸς ἃ κτὲ.: α8 τεφατεῖὶβ τυλαΐ 5 αἱ 
οη66 ἐδε οὐ͵εοὲ 9 περ απιδίλίοι ἀπαὶ {6 
οσοαβίοηι οΥ γεργοαοίι ἰο οἷν εἰμ. ὙΤΠ6 

Ἰφηριαρο ἰβ ποὺ ψαϊΐθ δοουγαΐθ. (]- 

Ἰϊογα α8᾽ τη ἰτἴοη 15 ἴ0 ΠΟΠΟΙ ἢ 18 
ΔαΠΉΪΓΑ] 5 σοτητη ββίοη ; {πῸ οἷΐν 15. σὸ- 

ΡτοδοΗ ρα ἴου οοτημηββιοπίπρ' πη. ΟΠ 
1π6 ἀοιθ]ο ἀθροπάθποθ οὗ {Π6 Τα]., 8686 
α. 166, κ.; Η. 100, «πᾶ 8. 

θ6. τοῖς οἴκοι: 5. ἄρχουσι. (ἤ 8. -- 
ἐφ᾽ ἃ ἥκει: λὲδ πυΐβδίοιι ΟΥ̓ ΘΟΉ νη ἰϑϑἴοη. 
Ξ66 ΟΠ 1. 94. --- ἤτει : [0 ΘΙ ΒΑΓΓΆΒ8 Π18 
ΒΙΘΟΘΕΒΟΥ, ΤΟΥΒΑΠΘΘΥ Πδα βρηῦ 8ῸΚ 

ἴο ϑαγαϊβ ψπαὺ τοιηδϊπθᾶ οὗ {ῃ6 
ΤΌΠΟΥ σίνϑη πἰπη Ὀγν Οντὰβ (10; Ρ]αΐ. 
1,γ5. 6Ὶὴ.-- ἐπισχεῖν : τυαῖ, Ο Ἑπρ. 
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ε » ἣν -ς“ ,ὔ΄Μ 

δουπ αὐτων πεπονθέναι. 

6 λοϊα οη. 

ἘΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 

Καλλικρατίδας δὲ ἀχθεσθεὶς τῇ ἀναβολῇ καὶ ταῖς ἐπὶ τὰς 
40 θύρας φοιτήσεσιν, ὀργισθεὶς καὶ εἰπὼν ἀθλιωτάτους εἶναι 

τοὺς Ἕλληνας, ὅτι βαρβάρους κολακεύουσιν ἕνεκα ἀργυ- 
΄ ’, ΕῚ “- Ν ὃ , Ν ε “-“ ὃ Ν 

ρίου, φάσκων τε, ἣν σωθῇ οἴκαδε, κατά γε τὸ αὐτου ὀυνατον 

διαλλάξειν ᾿Αθηναίους καὶ Λακεδαιμονίους, ἀπέπλευσεν 
εἰς Μίλητον: κἀκεῖθεν πέμψας τριήρεις εἰς Λακεδαίμονα 

45 ἐπὶ χρήματα, ἐκκλησίαν ἀθροίσας τῶν Μιλησίων τάδε 
5 

εἰπεν" 

Ε Ν ΄ “" ΄ ἂν. χὰ “ Ν ΕΣ 
μοὶ μέν, ὦ Μιλήσιοι, ἀνάγκη τοῖς οἴκοι ἄρχουσι 

’, ἅν δὰ Ἀ ΣΝ ὃν »" ΄ ν κ » Ν πείθεσθαι: ὑμᾶς δὲ ἐγὼ ἀξιῶ προθυμοτάτους εἶναι εἰς τὸν 

πόλεμον διὰ τὸ οἰκοῦντας ἐν βαρβάροις πλεῖστα κακὰ ἤδη 
δεῖ δ᾽ ὑμᾶς ἐξηγεῖσθαι τοῖς ἄλλοις 

᾿, . ΕῪ ’, ’, Ν ,ὕ ,ὕ 
συμμάχοις ὅπως ἂν τάχιστά τε καὶ μάλιστα βλάπτωμεν 

Ν ͵ σ΄ ΕΝ ΓΤ ΄ -΄ ὰ 
τοὺς πολεμίους, ἕως ἂν οἱ ἐκ Λακεδαίμονος ἥκωσιν, οὗς 
» Ν » ’ Ν 5 Ν Ν ᾽ ’, ε ’ 

ξεγω ἔπεμψα χρήματα ἄξοντας, επει τα ἐνθάδε υπαρχοντα 

’ ᾽, 5» Ν ε Ά ᾧΨ ΜΝ“ - 

Λύσανδρος Κύρῳ ἀποδοὺς ως πεέριττα οντα οὐχέται Ά Κυρος 

55 δὲ ἐλθόντος ἐμοῦ ἐπ᾽ αὐτὸν ἀεὶ ἀνεβάλλετό μοι διαλεχθῆναι, 
5 Ν ΟὟ Ὁ Ν 5 ’ ’ ΄“ » » ’ ΕΣ Ν 

ἐγὼ δὲ ἐπὶ τὰς ἐκείνου θύρας φοιτᾶν οὐκ ἠδυνάμην ἐμαυτὸν 

Οπ {πὸ ἰηῇ, τ] εἶπον, Β66 

οη 4.ὃ. 

Ἴ. ἀχθεσθείς, ὀργισθείς: αἀππογειὶ, 
επτγασεα. --- ταῖς. .. φοιτήσεσιν: εἴ 
ΡΙαΐ. 1.χ2Χ8. 6 ἐτύγχανε ἀνὴρ ἐλευθέριος 

καὶ μεγαλόφρων καὶ πᾶσαν ὑφ᾽ Ἑλλήνων 
ἧτταν Ἕλλησιν ἡγούμενος εὐπρεπεστέραν 

εἶναι τοῦ κολακεύειν καὶ φοιτᾶν ἐπὶ θύρας 

ἀνθρώπων βαρβάρων, πολὺ χρυσίον, ἄλλο 
δ᾽ οὐδὲν καλὸν ἔχοντων. --- εἰπὼν εἶναι: 
{πῸ ἰηἴ, ἢ εἶπον, πού ΒΙ ρ νη ρ᾽ σοηι- 

τπαπεὶ, 1ἰ8 ΟΧΊ ΓΟ. σατο. “ΓῊΪΒ ΘΧΆΤη- 

ΡΙΘ πᾶν ὈῸ «ἀἀρα τὸ {πῸ “Β' Πρ ΑΓ 
Θχοορίϊοπ᾽ ἰὰ ΟΜΈΎ. 92, 2, ν. 1. ---- κατὰ 
ννον͵ δυνατόν: 8566 Οἢ 4. 13. -- κολα- 

κεύουσιν : ἐγποζίε 1ο. --- ἢν σωθῇ οἴκαδε: 
ἐγ ἢιὸ δλοιιϊ σεὶ βοπια ἵπ βαζείῃ, αἰΐυο. 

ΟΥ τ. 86; 111. 2. 4; 3. 2 ἀπεσώθη εἰς 

Δεκέλειαν, ἵν. 8. 28 εἰς τὰς πόχεις ἀνα- 
σωθῆναι. 

8. πέμψας ἐπὶ χρήματα: ς" ἔπεμψα 
χρήματα ἄξοντας 9. --- ὑμᾶς δὲ κτέ.: 
ς΄. αὐτοῦ τε... γενέσθαι 5. 2. --- διὰ 
τὸ... πεπονθέναι: 566 οἢ 4. 20. --- ὑπ᾽ 
αὐτῶν: ρθη. οὗ ἈΡΌΠΟΥ 1 ἃ γ 6 ΥῸ οὗ 
ῬΆ88. πηϑϑηΐϊηρ. 866 οῃ 1. 27. 

9. ὅπως ἂν... βλάπτωμεν:: Ο. 210, 
ν. 2; Η. 882. --- ἕως ἄν... ἥκωσιν : 
866 ΟἹ 1. 37 μέχρι ἂν ἀφίκωνται. --- οἱ ἐκ 
“Λακεδαίμονος : ΟΌΒοΥγΘ ἴπ6 ἱπῆμπθηοθ 
οὐ {τπ6 νοῦ} ὙΠΟ ἢ Τὰ ΓΠΒ οἱ ἐν Λακεδαί- 

μονι ἰηΐο οἱ ἐκ Λακεδαίμονος. 83:66 ΟΝ 3. 
9. --- τὰ ἐνθάδε ὑπάρχοντα: ς" τὰ καθε- 
στῶτα ἐνθάδε ὃ. 

10. ἀνεβάλλετο: ς΄ ἀναβολῇ 7. --- 
φοιτᾶν: οΓ φοιτήσεσιν Ἶ. --- ἐμαυτὸν 
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ΕΛΛΗΝΙΚΑ 1. 6. 

΄“- 

πεισαι. 
ΕἸ “ » ΄ ΄, α΄ ἃ 5 “ ,ὔ , 

ἀγαθῶν εν τῳ χβονῳ ῳ ἂν εἐκεινα προσδεχώμεθα χάριν 

ἀξίαν ἀποδώσειν. ἀλλὰ σὺν τοῖς θεοῖς δείξωμεν τοῖς 
60 βαρβάροις ὅτι καὶ ἄνευ τοῦ ἐκείνους θαυμάζειν δυνάμεθα 

Ν 3 . Ἶ -“ 

τοὺς ἐχθροὺς τιμωρεῖσθαι. 
3 Ν δὲ τὶ ὯΝ ᾽ ’ὔ , Ἀ , 

Ἐπεὶ ὃε ταῦτ᾽ εἶπεν, ἀνιστάμενοι πολλοί, καὶ μά- 

λιστα οἱ αἰτιαζόμενοι ἐναντιοῦσθαι, δεδιότες εἰσηγοῦντο 
, ΄ Ν 5 ἡ Ἢ ΄ 507 

πορον χρηματων και αυὔυτοι ἐπαγγελλόμενοι ἰδίᾳ. λαβὼν 
᾿ κ᾿ 3. σι ΝΟΣ σ ΄ εἰ πὰς ᾿ 

65 δὲ Ταυτα εκεινος και εκ Χίου πεντεδραχμίαν εκάστῳ Των 

10 

ναυτῶν ἐφοδιασάμενος ἔπλευσε τῆς Λέσβου ἐπὶ Μήθυ- 

48 

ε »“ Ἵ᾿. ἐ »“ 3 Ἁ “Ὁ. ’ ε “ 

ὑπισχνοῦμαι δ᾽ ὑμῖν ἀντὶ τῶν συμβάντων ἡμῖν τι 

12 

μναν πολεμίαν οὖσαν. οὐ βουλομένων δὲ τῶν Μηθυμναίων 18 
“Ὁ 3 » » Ἕ » ΕῚ ’ Ν »-“ Ν 

προσχωρεῖν, ἀλλ᾽ ἐμφρούρων ὄντων Αθηναίων καὶ τῶν τὰ 

πράγματα ἐχόντων ἀττικιζόντων, προσβαλὼν αἱρεῖ τὴν ράγματα ἐχ , πρ ρεῖ τὴ 
,ὔ ἈΝ ᾽ὕὔ 

πόλιν κατὰ κράτος. 
Ν Ν ΓΝ ΄ , ΄, 

τα μεν ουν χρηματα παντα, διήρ- 

ε - Ἀ ἂς 5. ΄, , , 
παΐον οι στραάτιωται, τα δὲ ἀνδράποδα παντα, συνήθροισεν 

ε ’, » ᾿ 5 ’ Ἁ ’ ΄“ 

ὁ Καλλικρατίδας εἰς τὴν ἀγοράν, καὶ κελευόντων τῶν συμ- 

πεῖσαι: ργευαῖΐ τροη πιῃϑοὶ ἢ πείθω 
ἐμαυτόν ΘΟΙΗΤΠΟΠΙΥ͂ ΤΠ]ΘΔΠ8 7 ἀπὶ εοη- 
υἱποεά. 

11, ἀντὶ τῶν. .. ἀγαθῶν: ῦ. {λε 
βιι6065865 τὐ᾿ϊοῖι 5μαὶ! παῦς γαίετι 10 τι, 

ΟΥ ἔλε βεγυΐοεβ τεπαεγεα, βιρροτέ σίυεη 
μ8; Θααΐγν. ἰο ἀντὶ τῶν ἀγαθῶν ἃ ἂν 

συμβῇ ἡμῖν. ΑΜΤ. 41, ν. ὅ.-- ἐν τῷ 

χρόνῳ ᾧ : σοὶ {Π6 ἄθπη. ργθοθᾶθβ {Π6 
ΤΕ]. οἰ ι86, ἃ ῬΧΤΘΡ. θθ]οηρσίηρ ἴο θοΐἢ 
ΔΡΡΘΆΓΒ ΟἿΪΥ 1 {Π6 ἤγβί. Η. 1007. 

- ἐκεῖνα: [Π6 ΠΠΟΠΘΥ Θχρθοίρα ἔτγοιη 
ϑραγίβ. --- θαυμαΐειν : ατοη προη, ψιιηιδϊο 
οιγϑεῖυεβ δοζοτε τπθτη. ΤῊ ὑγοτα ἰβ ποῖ 
4υϊΐθ 50 ἀγαβίϊο ἃ8 κολακεύειν (7), θαΐ 
ΒΙΓΟΠΡΘΙ {Π8η θεραπεύειν. 506. 1. 36 

ὥσπερ γὰρ τὸν ἐν δημοκρατίᾳ πολιτευό- 

μενον τὸ πλῆθος δεῖ θεραπεύειν, οὕτω 

καὶ τὸν ἐν μοναρχίᾳ οἰκοῦντα τὸν βασιλέα 
προσήκει θαυμάζειν. 8.66 οῃ [Ϊ. 3. ὅ9. 

12. ἀνιστάμενοι: τίδίπ οπεὲ αἤίετ 

αποίΐεν ; πιοΐ ἀναστάντες. 800 7., 1. --- 

οἱ αἰτιαζόμενοι ἐναντιοῦσθαι: 1.6. {Π6 
ΡῬαγϊβαηβ οὗ Τυγβαπᾶθσ. (ΟἿ 4. --- εἰσ- 
ἡγοῦντο: ρτοροβεα. --- ἔπλευσε... ἐπὶ 
Μήθυμναν : δοο. ἰο Τ]οᾶ. χίϊ!. γ6 (566 
ΟἩ 5. 16), ἢ6 ἢγβέ ἴδ κθ5 πα αἸβιηδη1168 
ΤεΙΡΗΪπίατη ἃπα Ρ] απ ογβ5 Τθοβ. 

18. ἐμφρούρων: [πΠ6 ψΟΥΤα ΔῥΡὈβ81- 
ΘΗΓν 4065 ποῦ ΟΟΟῸΓ ΘἸΒΟ ΘΓ ἴῃ {Π6 
56η86 ΤΟΑ ΓΘ ΠΟΙ; ῬΘΙΠΔΡ5 φρούρων 
ἐνόντων ΒΠΟ.]Α Β6 Τοδα 88 ἴῃ 11]. 1. 15. 
- τῶν τὰ πράγματα ἐχόντων: ἔλοξ6 
τοΐο παα {{π ροιυεῦ ἴπ ἐπεῖν απ. Οἔ. 

ΤΒῖο. ἢ]. 62 δυναστεία ὀλίγων ἀνδρῶν 

εἶχε τὰ πράγματα. Βαΐ πράγματα ἔχειν, 
τὶ ποὰΐ [Π6 ἀΓγί., ΤΠ 688 δὲ ἴῃ ἐγοιδῖ6. --τ- 

ἀττικιζόντων: Μοίῃγντηπα δ]οπθ δᾶ 
ΤΟΙΠΔΙΠΘα ἔσθ ἴο ΑΙΠ6η8 84π4 ἄθπιο- 
ΟΥ̓ΔΟΥ ΜΓ ΏΘΗ {ΠῸ τοβί οὗ 1,65008 τουο]ίθα, 

428 Βισ. ἼὙΠας. 11]. 2, 5. --- κατὰ κρά- 
τος: δοο. ἴο Τ)]οά. ΧΙ]. γ6 π νγἃ8 
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ΞἘΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 

μάχων ἀποδόσθαι καὶ τοὺς Μηθυμναίους οὐκ ἔφη ἑαυτοῦ 
ΝΥ ὑδέ Ἐλλ ΄ » ᾷΦ 9 ’ ὃ Ν 5 

γε ἄρχοντος οὐδένα ἤνων εἰς τὸ ἐκείνου δυνατὸν ἀν- 
15 δραποδισθῆναι. 

“ 8᾽ ε ΄, ν ᾿ ϑὴι θέ 
ΤΊ υστέεραιᾳ τοὺς μεν ἐελευϑέρους 

ἀφῆκε, τοὺς δὲ τῶν ᾿Αθηναίων φρουροὺς καὶ τὰ ἀνδράποδα 
Ν “ ’ » ’ χ ἢ Ν εν ΄ ’ τὰ δοῦλα πάντα ἀπέδοτο: Κόνωνι δὲ εἶπεν ὅτι παύσει 
» ἈΝ Ὁ“ Ν ’ 

αὑτὸν μοιχῶώντα τὴν θάλατταν. 
δὰ Ν δ, κα Ε , 

κατιόθων δὲ αὐτὸν αναγο- 

-ν ΡΨ. .Χ 8 ’ ἐδί ε ’ Ἁ » ’ 

μενον αμα ΤῊ Ὥμερᾳ, εὐοιωκεν ὕυποτέεμνόμένος ΤΟΡν εἰς Σάμον 

-“ ΄σ ᾿ς » “-“ ’ 

πλοῦν, ὅπως μὴ ἐκεῖσε φύγοι. Κόνων δ᾽ ἔφευγε ταῖς 
ναυσὶν εὖ πλεούσαις διὰ τὸ ἐκ πολλῶν πληρωμάτων εἰς 

ἘΥΘΔΟΠΘΓΟΙ ΒΥ Δὐπι το Ὀν βοππθ οἵ 
116 οἰ ΖΘ 5 αἰτου γσοροαϊθα ππβ 06 688- 

{ὰ} αββαυ]ίβ. 
14. ἀποδόσθαι: ο΄ ἀποδοῦναι 5. 7. 

Ἐὸγ {πὸ πηϑδηϊηρ οἵ {πὸ πιϊ., 566 (. 

109, ν. 5; Η. 810, 5, --- ἐκείνου : γιοίου- 

ἴο4] ναγίδίϊοη ΤΟΥ ἑαυτοῦ. 3.66 ΟΠ 1. 
21. --- εἰς τὸ... ϑυνατόν: 80 77 αϑ8 1 
τρα8 ἴῃ ἢιῖ8. ροισεν, ἴ.6. ᾽ἢ ἢ σου] ΠΟΙΡ 
ἰξ. 866 οἡ 4. 19. --- ἀνδραποδισθήναι: 
{η6 ἔαϊ. ἰπῇ. νου 6 {Π06 ΤΟΡΊΪΔΓ 

οοηβί.; [0 1π6 ΘΧΟΘΡτΪΟΠΆ] Δ0Γ., 5866 

ΟἸΡ Θ. ΣΥΚ; 8.. Ὁ ὙΔΕΡΘ2; 

7; υἱῖ. 4. 11. 8666 4150 ὁῃ 11]. ς. 10. 
15. τοὺς δὲ τῶν ᾿Αθηναίων φρουροὺς 

ἐνς ἀπέδοτο: {ΠπῸ τοί ἰβ ποῦ ΠΘΟΘΒΒΆΤΙΪΥ 

ἱποομβί βίης ἱτἢ {πὸ ργονίοιιβ ἀθοϊαγα- 
το οἵ ΟΠ γα 485, πατηϑὶν, {Ππαΐ ηὸ 
αὐτοῖς ΒΒ 6 γραποεεὶ ἰο βἰανετη (ἂν- 
δραποδισθῆναι). Ἐὼὸν (1) {πὸ 50] 16 Γ8 

οἵ τὰς Αἰποπηΐαη σΆΥΤΙΒΟΠ ΤΥ ΠᾶνΟ 

ὈΘΘ᾿ 5΄ανθβ, ἃ8 ὙΟΤΟ ΠΊΔῊΥ ΟἵὗὁἨ {Π|086 

Ὑγ80 Τουρῆΐ αἱ Μαγαί!οπ πᾶ αὖ {ΠπῸ 

Ατρίπβδο (566 οἡ 34). Οτ (3) {πὸ σἂτ- 

ΤΊΒΟΣ ΠΊΆΥ πᾶν ῬΘΘη οοΙηρΡοβοα οἵ 

μέτοικοι, ἃ ΟἾλ58 τὴλθ ἊΡ ἸΆΤΡΟΙΥ οἵ 
ὈΑΥΑτίδηΒ (εὐ ἐς Τῖεοι. 2. ὃ. Λυδοὶ καὶ 
Φρύγες καὶ Σύροι καὶ ἄλλοι παντοδαποὶ 

βάρβαροι: πολλοὶ 
μετοίκων κτὲ.).. ΤΠΟΥ ἈΓῸ ΘΧΡΓΟΒΒΙΥ͂ 

ὁππαπιογαῖο Ὁν ῬΟΓΙΟΙΟΒ. ἀιηοηρ {6 
ΑὙΥΑΙΪΔ Ὁ] ἴοτοοβ (Το. ἴἰ. 1.2. ὁ. καὶ 

γὰρ τοιοῦτοι τῶν 

μετοίκων ὅσοι ὁπλῖται ἦσαν) ἈΠ ἈΡΘΔΤ 
ἴῃ δοίνο βουυΐοθ ἔτομπῃ {πὸ Ὀορὶπηΐϊηρς 

οὗ {Π6 τσ (ἰα. 11. 332. 1). Χοη. [1η- 

οἸααρβ ἐπθιὴ ἱπ Ρ] ]οἾτΠν (24), ἀηα Το. 
ΘΧΡΙΙΟ Εν, ἴῃ {πὸ στραῦ ἰονν Ὀοίοσθ 

Ατρίπυβαθ ΔΒ ἃ οΟἶδββ {ΠῸ} Ὑ6ΓΘ 6χ- 
οἸααοα ον ἔσγοπι {Π|6 ΘΑΥΑΙΓΥ ΒΟΥ ΪΟΘ, 
ἉΠΑ͂ βοϑῖὴ ἴο πᾶνθ ῬΘΘη τἰιδθ4 οβρο- 
ΟἸΆΤΠΙΥ 485 ΠΤ Π65 Πα [ῸΓ ραττίβοη ἀαΐν. 
- τὰ ἀνδράποδα τὰ δοῦλα: {με μγὶ8- 
οἸ67}8 τσΐο σον αἰγοαεὶῃ βίαυεβ. ΟἿ ὙΠΟ. 

ὙΠ. 28. 320 παραδόντες καὶ τὰ ἀνδράποδα 
πάντα καὶ δοῦλα καὶ ἐλεύθερα. ---- εἶπεν : 

βοηΐ τοογεὶ (σαιιϑοεῖ ἰοὸ 8αη). Οπ {πῖ8 

Οδαβαῖνο τπ|86 οἵ ἃ νοῦ ἴῃ {ΠπῸ δοίνο 

γοΐοο, β66 Κα. 80». δ2, 1, 4. --- μοιχῶν- 
τα: εαἰϊηίπη τοίμι {πὸ 5θα, οἸαἰτηθα ὈΡν 
ΟΠ Ογα δ 5 5 ἰβ αν τα] Ὀτθ, 800, 

αἰ} ἃ αἰ οτόπορ, ἡ ϑηῖοο θοδβίθα που- 

501 “πὸ Ὀσὶᾶρ οἵ {πὸ βοα.᾿ ΟὍποη σαπηο 
τὸ {πὸ το] ]οῦ οὐ Μοίμνιηπα, θαΐ, παν- 

ἴηρ αὐτὶνοα ἴοὸ Ἰαΐθ, νᾺ8. ΠΟ δ {ΠῸ 
βο- Προ Ἡδοδίοπποβὶ, Ὀοίννθοα {Ππ|Ὸ 

πα Δ ΠΩ ἀπ {πὸ πουίποτη Ρατὶ οἵ 

ΤιοβΡοβ. ΠΙοᾶ. χιϊ. 77. --- ὑποτεμνό- 
μένος: ἔγημε 10 ομ ΟΠ; ῬΥΘΒ. οἵ αἵ- 

ἰοπιρίοα αδοίϊοη. Ο΄. ῶ00, ν. 2; Ἡ. 820. 

16. διὰ... ἐρέτας: ε" 5. 20. -- πλη- 
ρωμάτων: ογειῦΒ; ΟἵἨ Β4|Π0γ8. (ναῦται, 
ἐρέται) ἃ8 αἰδιϊ ρα 568 ὕΓΟΠῚ ΤΠΆΤΙΠ6Β 

(ἐπιβάται). ΟἿ ν. τ. 11, - εἰς ὀλίγας: 
86. ναῦς; 866 ΟἿ 1. 23; 2. 18; 3.9. - 
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90 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 1. 6. 

ΕῚ , 5» ’ δὲ 5» ΄ὕ » ,ὕ Ἀ ᾿ὕ 

ὀλίγας ἐκλελέχθαι τοὺς ἀρίστους ἐρέτας, καὶ καταφεύγει 
᾽ ͵ὕ »- ᾽’ὕ Ἀ Ν » “ » ,ὔ 

εἰς Μυτιλήνην τῆς Λέσβου καὶ σὺν αὐτῷ τῶν δέκα στρα- 

τηγῶν Λέων καὶ ᾿Ερασινίδης. Καλλικρατίδας δὲ συνεισ- 
’ » Ἀ ’,’ ὃ ’ὔὕ -.. ε Ἁ Ἀ ε ὃ 

ἔπλευσεν εἰς τὸν λιμένα, διώκων ναυσὶν ἑκατὸν καὶ ἐβδο- 
ὕὔ ᾿ῃ δὲ ε Ψ» θ ε Ν “ Ν , Χ 

μήκοντα. Κόνων δὲ ὡς ἔφθη ὑπὸ τῶν πολεμίων κατακωλυ- 

θείς, ἠναγκάσθη ναυμαχῆσαι πρὸς τῷ λιμένι, καὶ ἀπώλεσε 

ναῦς τριάκοντα" οἱ ὃ᾽ ἄνδρες εἰς τὴν γῆν ἀπέφυγον" τὰς 

δὲ λοιπὰς τῶν νεῶν, τετταράκοντα οὔσας, ὑπὸ τῷ τείχει 

ἀνείλκυσε. Καλλικρατίδας δὲ ἐν τῷ λιμένι ὁρμισάμενος 

ἐπολιόρκει ἐνταῦθα, τὸν ἔκπλουν ἔχων. καὶ κατὰ γὴν 
,ὕὔ ὦ θ , ̓ ὃ Ἁ δι 5» ΄“ 

μεταπεμψάμενος τοὺς Μηθυμναίους πανδημεὶ καὶ ἐκ τῆς 

Χίον τὸ στράτευμα διεβίβασε" χρήματά τε παρὰ Κύρου 
5. κι , 4 ε ᾿Ξ 4.Ὃ τ - ᾿ κ κ᾿ 

αὐτῷ ἦλθεν. ὁ δὲ Κόνων ἐπεὶ ἐπολιορκεῖτο καὶ κατὰ γῆν 
Ν Χ ΄, Ν ΄ 5 , ΓῚ 3 κ᾿ ε 

καὶ κατὰ θάλατταν, καὶ σίτων οὐδαμόθεν ἣν εὐπορῆσαι, οἱ 

δὲ ἄνθρωποι πολλοὶ ἐν τῇ πόλει ἦσαν καὶ οἱ ᾿Αθηναῖοι 

οὐκ ἐβοήθουν διὰ τὸ μὴ πυνθάνεσθαι ταῦτα, καθελκύσας 

τῶν νεῶν τὰς ἄριστα πλεούσας δύο ἐπλήρωσε πρὸ ἡμέρας, 
» ε “ “ »“" Ἀ » ’, 5 ’, » ΄, Ἀ 

ἐξ απάασωὼων Τῶν νεῶν Ττοὺυς αριστους ερετας ἐκλέξας και 

Ν 5» ’, 5 ᾿» “ ’ Ν Ν 

τρθοτοὺς ἐπιβάτας εἰς κοίλην ναῦν μεταβιβάσας καὶ τὰ παραρ- 

6 ἐκλελέχθαι: οΓ ἐπιλελεγμένοι (τ. 111. 
3.41. --- ΜΟΓΘ π|5118] ἴπ Α {{1Ὸ 15 εἴλεγμαι. 

- εἰς Μήθυμναν τῆς Λέσβου: ε7, 12 τῆς 

5ΒΠ108 (17) {πΠ6 ΠΌΠΟΙ το ῖη8 170 

(260), 5ο ἐπαῦ {πὸ 80 πο γοῦ ἴδκθῃ 
νου] βθοῖη [0 6 οοπηίθα ἴῃ ἤΘΓΘ ὈΥῪ 

Λέσβου ἐπὶ Μήθυμναν. ὅ66 οη 1. 22. --- εἰς 

τὸν λιμένα : Μυ. ΠΘΠη6, οὐ ρΊ ΠΑ }}ν ῬαΠΠΠ 
ἜΡΟΠ 8η ἰβ]ϑὲ οἱ ΤιοβΡοβ, πα δἤζου- 

τᾶ Γ 5 οχίθ 64 ΔΟΙΟΒΒ ἃ ΠΆΤΤΟΥ͂ 5|Γα]ΐ 
ἴο [μ05005 ἰἴβθ!. ΤΠ18 βίγα!ῦ (566. ὁ 

22) οσοηηθοίρα {πὸ ἔνγὸ ΠΑΓΌΟΥΒ ΟΡΘη- 
ἴπρ᾽ ΓΟΒΡθοῖν ον που Πιναγτα «πα βουίῃ- 

γγατα, μαΐ, θοῖηρσ ὈτΙασρα ονϑσ, 414 ποῖ 
Δαπηΐ οἵ ράββασθ. Ἦδφγο {Π6 που 

ΒΆΓΌΟΥ 185 τηραπί, ἴογ {Π6 βου ΠΟΓΗ 

15. ῬΆ5ΒΔ]6. ΟἿΪῪ ΤῸΓ 5118}} ν 6556]5, -- 

ἑκατὸν καὶ ἑβδομήκοντα: (Δ]]Π1ογαι]- 
448᾽ 5108 πυμηθογθα (9) οπἷν 140; 
αἴζου {Πη6 δαα!τοη οὗ ἴῃ6 80 οαρίαγοα 

Δ ΟΥ̓ΘΥΒΙσ ἢ. 

17. κατακωλυθείς : 1.6. ἔγοΠη ΘηζοΥ- 
ἴηρ {πΠ6 ΠΑΥΡΟΥ, πρὸς τῷ λιμένι ἀοδβὶρ- 
παύϊηρ [Π6 ΠΑΤΌΟΤ᾽ 5 ΤΠ] ΟΌ ΠΗ. 

18. χρήματά τε... ἦλθεν: πιοπογ 
10 δὲ 876 (τέ) τῦα8 Τογι οοτηη!, ΠΟΥ 

{ΠπΠαὺ (ΔΠΠ]1Οτα 445 864 Βηονγη Ππ561 

Δ Ό]6 τὸ ὁ νυἱποῦΐῦ 10. ἘῸΤ ΟἾΠΘΙ οχ- 

ΔΠΡ165 ἴῃ ὙΠΟ τέ Ἀ]0Π6 ἱπίγο 668 

ταῦ ΤΟΠ]]ΟνΒ 485 84. τηδίζου οἵ ΘΟΌΓΒΘ, 

ον: 2. ἘθῚ  ἘΠΠ ΘΟ ΣΟ 767: ὦ- 
19. σίτων... εὐπορῆσαι: εΥ. 1. 10. --- 

κοίλην ναῦν : ἐλ ἠοϊαἱ ; ἃ8. ΟΡΡ. ἴο {π6 
ἄθοκ, οα ΠΊΟῚ {Π6 ΤΔΙΙΠ65 Ὁ508}}γ 
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48 ἘΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 

ρύματα παραβαλών. 
» Ν Ἀ » Α » 

εἰς δὲ τὴν ἑσπέραν, ἐπεὶ σκότος εἴη, ἐξεβίβαζεν, ὡς μὴ 
-ὴ »-“" »-“" »-“" 

καταδήλους εἶναι τοῖς πολεμίοις ταῦτα ποιοῦντας. πέμπτῃ 
δὲ ε ’ » θέ “Ὁ , 5» δὴ » ’; 

ἡμέρᾳ εἰσθεμενοι σιτὰα μέτρια, ἐπειδὴ ἤδη μεσον 
ε ; εκ Ν «ε » “ » ’ ᾿ Ἀ » 

105 μέρας ἣν και οἱ ἐφορμοῦντες ὀλιγώρως εἰχον και ενιοι 
» ’ 5» , » “ Ἀ ε ἈΝ ϑ. ἂν 

ἀνεπαύοντο, ἐξέπλευσαν ἔξω του λιμένος, και ἢ μεν ἐπι 

Ἑλλησπόντου ὥρμησεν, ἡ δὲ εἰς τὸ πέλαγος. τῶν δ᾽ 
᾽ ΄ οὟ ΤῊ Υ Ν᾿ ΒΝ ᾽ ΄ » ΄ 
ἐφορμούντων ως εκαστοι Ὥνοιγον, τας ΤΕ αγκυρας αποκο- 

πτοντες καὶ ἐγειρόμενοι ἐβοήθουν τεταραγμένοι, τυχόντες 
᾽ κ ψ᾿ ΝΣ , ᾽ ΄ ν 39» Ν » 

110ἐν ΤΊ ΥὙὴ αριστοποιουμενοι" εἰσβάντες δὲ ἐδίωκον ΤῊΝ εις 

Ἀ ᾿ ᾽ ’, ᾿ τὴν ΄.“: 6 ’ ’ ’ 

το πέλαγος ἀφορμήσασαν, και αἀμᾶ τῷ ἡλίῳ δύνοντι κατε- 

λαβον, καὶ κρατήσαντες μάχῃ, ἀναδησάμενοι ἀπῆγον εἰς 
Ν , » “Ὁ » ’ 

ΤΟ στρατόπεδον αυτοις ἀνδράσιν. 

μδᾷ {πεοὶγ ρίδοθ, ΟΠ πὸ Ἠοπιοσῖς 
τηραπὶηρ οἵ κοίλη νηῦς. ΑΒ βοᾷ ΠοΓΘ 

ἰδ 18 ῬΆΓΑΠ16Ὶ 1 ἄκρον ὕδωρ, μέσαι 
νύκτες, 5 ὉΠΠῚ ΠῚ 18 ΤΠ ΟΠ 8. (α. 142, 4, 

ν. 4; Ἡ. 671|. --παραρρύματα: οἱ- 
(αΐπι8, νΥ Πϊ ἢ σγοσο βίσοίο θα δ]οηρ {Π6 
βἰὯθβ οἵ {Π6 νϑββθὶβ ἴο Βῃ1614 {π6 ἄθοκ 
ἀραϊηβί {Π6 νγΆν 68 ΟΥ {Π|6 ΘΠΘΙΉ 8 ΠΪ8- 

1168, ΟΥ, ἃ8 ἴῃ ἴπ6 Ῥγβϑηῦ ο886, ἴο ο0η- 

ο68] ἴσοι 16 ΘΏΘΙΠΙΥ {Π6 ἸΠΟΥ̓ΘΙ θη (8 

οπ Ῥοασᾷ. ΟἿ 1. τ. 22 παραβλήματα, 

Αθβο, ϑιρρ. θ8δ παραρρύσεις νεώς. 
20. οὕτως ἀνεῖχον : ἐλιι8 ἐλεγ κερὶ τὶ 

μρ; δρᾶ ἴηΐγ. Ο. 190, ν. 2; Η. 810. 

ΟἹ 238. --- ἐπὲ σκότος εἴη : ῬαδΒύ ρΘΠΘΓΑΙ 
Βαρροβίτοθ. Ο. 299; Η. 914,8 (23).-- 

ἐξεβίβαζον : 566 οἡ ἴϊ. 1. 24. --- ὡς... 

εἶναι : Ρᾷγροβο. ΟἿ ν. 2. 38, (. 2060, 
2, ν. 1; Ἡ. θῦ8 4. Οοποη ἰηΐθηβ ὈΥῪ 
{18 βίγαία σοιη ἴὸ ΚΘΘΡ {Π6 ΘΠΘΙΏΥ Οἡ 

1Π6 νγαῖο ἀραϊηβῦ 8Π Θβοαρο ὈΓΥ πἰρΐ, 

ἃ Πα 80 ἴο γτϑηᾶρου {Πθῖὴ 1688 υἱρι]αηῦ ὈΥΚ 
ἄλΥ. ---- ποιοῦντας: Ρατίϊο, ἴῃ ᾿μαἰτ. 4150. 
αἴΐζου καταδήλους εἶναι. (ἃ. 280, ν. 1; 

Η. 981. ΟΥ̓ ῬιΙαῦ. Αροὶ. 25 ἃ κατάδη- 
λοι γίγνονται προσποιούμενοι μὲν εἰδέ- 

ἡ δ᾽ ἐπὶ τοῦ Ἕλλησ- 

ναι, εἰδότες δὲ οὐδέν. --- εἰσϑέμενοι : 

ΤΆΓΟΥ Τ}ΙΟΥΤῚ ἴῸΓ ἐνθέμενοι. ΟἿ 51. --- οἱ 
ἐφορμοῦντες: {Π6 ΘΠΘΙΩΥ͂ ὙΠῸ Κορὶ 
γγδίο ἢ αὖ 1π6 ΠΤ ΟΥ᾽Β. ΤΠ ΟΌΤΗ. --- ὀλι- 

γώρως εἶχον; τὐόγε τἰπιύατῃ, ΟΠ ἱλεὶγ 
φιατά. --- εἰς τὸ πέλαγος : ἱπέο ἐλ6 ορεὴ 

866, ἴ.6. Ἰθδάϊηρ ΤῸ ΑἸΠΘΗΒ. 
21. ὡς ἕκαστοι ἤνοιγον : 566 ΟἹ 1. 2. 

ἈΑΡαγύ ἔγοιη {Ππ|ὸ856 νγοσγάβ, ἴΠ6 Ῥαββαᾶρθ 

8 Οὔβοῦγο, ποῦ ΟὨΪΥ οα δοσοουηΐ οὗ {Π|6 

ῬΘΟ ΑΙ βαοορββίοη οἵ ἰᾶθαβ ἴῃ ἀγκύ- 

ρας ἀποκόπτοντες, ἐγειρόμενοι, εἰσβάντες, 
γθῦ 4180 ἔγοπι {πὸ ἴδοΐ ὑἐπαῦ {6 ϑηξγο 
ΟΥΟν 8. οὐ {πὸ ρσυδγα-Βῃ}}08. οουἹὰ ποὶ 
μᾶνο βΌΠΘ 8ιόοσο. 10 18 Ῥγοῦ. {πὶ 
1Π6 νγογβ τυχόντες ἐν τῇ γῇ ἀριστοποιού- 
μενοι ἄο ποῖ γϑῖϑυ ἴο {πθ86 δ 8}}, Ὀυϊ 

ΟΪΥ ἴο {πῸ οὐονβ οἵ τΠ6 8}}}08 {πΠδΐ 

ἈΤΘ ἀγάννη ἪΡ ἢ Βογο, ἃη4 {πᾶ ΒΟΠῚΘ 
Ρᾶτί οὐ {π6 τοχὺ π88 {4116 η ουὐ θοΐογο 

ἐβοήθουν. ὅθ6 ΑΡΡ. 
22. ἡϑ᾽... ναῦς διέφυγε: ῬΓΟΡ. ἅπ- 

ἄον {πὸ οομμπαπηᾷ οὗ Εταβί πὶ θβ, 110 

8 τηρπίϊοηθα (10) 48. βὰς ἂρ ΜΙ 
Οὐποη ἴῃ Μυε]οπο, πᾶ γοὺ ἈΡΡΘΆΤΒ 
ΔΙΠΟηρ {πὸ ΚΘΠΘΓΑΆΪΒ οὗ {ΠῸ πον ΤΌΤΟῸ8 

Ἀ Ν “ »“ 

τὴν μὲν οὖν ἡμέραν οὕτως ἀνεῖχον, 20 

22 



ΕΛΛΗΝΙΚΑ 1. 6. 

΄, - “ ΄, Ν 9 ΄ 3 Ἀ 
πόντου φυγοῦσα ναῦς διέφυγε, καὶ ἀφικομένη εἰς τὰς 

116 ᾿Αθήνας ἐξαγγέλλει τὴν πολιορκίαν. Διομέδων δὲ βοηθῶν 
Ἀ ε ’, 

Κόνωνι πολιορκουμένῳ δώδεκα ναυσὶν ὡρμίσατο εἰς τὸν 
» Ν “ ’ 

ευριπον τον τῶν Μυτιληναίων. ὁ δὲ Καλλικρατίδας ἐπι- 

πλεύσας αὐτῷ ἐξαίφνης δέκα μὲν τῶν νεῶν ἔλαβε, Διομέδων 

δ᾽ ἔφυγε τῇ τε αὑτοῦ καὶ ἄλλῃ. οἱ δὲ ᾿Αθηναῖοι τὰ γεγε- 
, Ν Ἁ ’, » Ν » » ’ 

Ἰφονημένα καὶ τὴν πολιορκίαν ἐπεὶ ἤκουσαν, ἐψηφίσαντο 

βοηθεῖν ναυσὶν ἑκατὸν καὶ δέκα, εἰσβιβάζοντες τοὺς ἐν τῇ 
ε ’ » ν ἣν ’ὔ Ν » ’ Ἀ 

ἡλικίᾳ ὄντας ἅπαντας καὶ δούλους καὶ ἐλευθέρους - καὶ 
΄ Ν , ἢ Ὡ- Ν » , εἴπ ἃ 

πληρώσαντες τας δέκα και εκατον ἐν τριάκοντα ἡμέραις 

ἀπῆραν. εἰσέβησαν δὲ καὶ τῶν ἱππέων πολλοί. μετὰ 
195 ταῦτα ἀνήχθησαν εἰς Σάμον, κἀκεῖθεν Σαμίας ναῦς ἔλαβον 

6 

, » Χ ΝΡ Ψ ,΄ Ἅ ΄, Ν᾽ δέκα: ἤθροισαν δὲ καὶ ἄλλας πλείους ἢ τριάκοντα παρὰ 
“ 3» ’, 5 Ψ 5 ’, ν 

τῶν ἄλλων συμμάχων, εἰσβαίνειν ἀναγκάσαντες ἅπαντας, 

αὖ 1ῃΠ6 Ατρίπιιβαδθ (290). Α8β ψὸ ἢᾶγνθ 
ΠΟ ἔυγίμοῦ πιρηίοη οὗ Τθοὸπ ππί] ἰδ 

ἀρθδίῃ αὖ [Π6 πᾶπαβ οἵ Τὴ ΤΗΙγίν (11. 
3. 89), Ὁ 185 ῬΥΟΌ. ὑπαῦ πθ σομπητηα παρα 
ἴΠ6 οαρίαγοα νθβ86] δηα σϑπηδὶ πο ἃ 

ῬΓΪΒΟΠΘΙ ἘΠῚ {Π6 οΟ]οβθ οὐ {Π6 νγᾶγ. 
- Διομέδων: γῆ νὰ5 ῬΓῸΡ. 51}}} αὐ 
ΘΔ,ΠΊΟΒ, γ᾽ ΠΙΓΠΘΓ 1Π 61] 56 ΠΟΘ ΤΠΔΥ Πᾶγ6 

Ῥ6θη βθηῦ ὈΥ {πὸ θβοδρϑᾶ ἰσίγοιηθ. (δ 

5. 20. --- ὡρμίσατο εἰς τὸν εὔριπον: [ἢ 
{Π6 βίγαϊῖ ἀθον τηθπίϊοπηθα (8566 οἡ 10) 
18 τηρϑηΐ, --- 8η64 Το. ΧΙ. 79. 68115 10 

εὔριπος στενός (ςΓ. Ῥαι8. νἱϊ1. 20. 2), --- 
ὡρμίσατο ταυβῖ Ὀ6 ππάογβίοοα οὗ ἃ ΤηθΥῸ 
αἰτοτηρύ, ἔοτ {πα΄ πο δούτι!]}]ν ἀποποτρα 
{Π6τὸ 18 ουξ οὗ {Π6 ατιϑϑίϊοη. ῬΟββίΙΥ 
1Π6 οπίσαποθ ἴο {πῸὸ ἄθθρ ἂν δὖ {Π6 

ΒΟΌΓΠΘΙΠ ΟΧΙΓΘΙΪΥ οὗ {Π6 ᾿ἰΒ]αηα 18 
᾿πίθπαρά. 

24. τοὺς ἐν τῇ ἡλικίᾳ : {πΠ6 ΑΥ̓Ποπίδη 
ΟἰΖθη τγᾶ8 βιὈ]6οῦ ἴο τ] Ὺ ἀπν 
ἔτομῃ ἴΠ6 δρο οἵ 18 (ἐφηβεία) ἴο ἐπαύ 
οὗ 00. ἡλικία 18 οἴζθοῃ 564 408. οὗ {Π6 

ΤῊΪ ΠἸΑΙῪ ἅ66, 6ΒΡ. ἴῃ {π6 ῬΏΓαβα οἱ ἐν 

ἡλικίᾳ. ---- δούλους : ΒΙΪανο 5. γγοσο οδ]16α 
ουΐ ΤῸ ΤΠ ΑΓῪ ΒΟΥ Ϊο6. ΟὨΪΥ ἴπ {π6 
Ἰαβύ ΘΙΏΘΓΡΘΙΟΥ, -- [πΠ6 ἢγβὺ ᾿ἰπβίϑ ποθ 

π΄ ΑΥΠοηΐδη Πἰβίοσυ Ῥοίηρ ὑπαῦ οἵ 
Μαγαΐμοθ. (" Ῥαυβ. 1. 32. 4 ἐμαχέ- 
σαντο γὰρ καὶ δοῦλοι τότε πρῶτον. ΟΠ 
1Π6 Ῥγρβθηῦ οοοδβίοῃ, ὑΠῸΥ ὍΘΙ Το- 
γα θα ψΊἢ ἔγθθάοτη ἃ πα Δ]] οἰ πηθη 8 

οἵ Ιᾶπὰ ἴῃ {π6 ἰθυτιουυ οἵ ϑ'οῖοπθ 
ΔΙοησ ὙΠ {πΠ6 Ῥ]αΐαθαπμ τρϑἔϊρθοβ. 
ΤῊΙΪ5, αὖ ᾿Ἰθαβύ, 15. ΚΙ ΟΠ ΠΟΙ 5 ̓πίουρσο- 

ἰαίϊοη οἵ Ατ. Παη. 699 ἢ. καὶ γὰρ αἰ- 

σχρόν ἐστι τοὺς μὲν ναυμαχήσαντας“ μίαν] 
καὶ Πλαταιᾶς εὐθὺς εἶναι κἀντὶ δούλων 

δεσπότας. --- ἀπῆραν: ἱπίτ., ἐλον βαϊϊεὰ 
ατυαῃ. ΟΥ̓, Ἠάΐ. νἱ. 99. 1 οἱ βάρβαροι, ὡς 
ἀπῆραν ἐκ τῆς Δήλου. 66. οὁη ἀνεῖχον 

20. --- ἱππέων : ἴὑ 15 ἀποοτγίαϊ ΠΟΙΟῚ 
{Π6 ψΟΓΑ 15 ΠΟΤ 864 ἴπ 1085 ΤῊ] 1 ΑΥῪ 

ΟΥ ῬΟΙΠΠ64] βθη8θ, ΤΠ ἱππεῖς ἴῃ {Π6 
Ἰατῖου 5686 γγ6Υ6 Θχϑπηρῦ ἔγοπη 81] βᾶν 6 
ΟΔΥΔΙΓΥ Βουυΐοθ, ἃΠ4 {ποτ ΘΙ ΑΓ ΚΙηΡ᾽ 

ἃ5 ἐπιβάται ΠΟῪ ὙγΟΙ]α ΘΙ ΡΠ 851ΖΘ {Π6 
ΒΤΑΥΪῪ οὗ {Π6 βιὑπιδύϊοῃ, 

49 

28 

24 

25 



ἘΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 

ε ’ Ἀ Ἀ » » ΄“ » » μὰ 

ὁμοίως δὲ καὶ εἴ τινες αὐτοῖς ἔτυχον ἔξω οὖσαι. 
Ν ε “-“ ΕῚ Ἀ δὲ αἱ πᾶσαι πλείους ἢ πεντήκοντα καὶ ἑκατόν. 

ἐγένοντο 
ὁ δὲ Καλ- 

180 λικρατίδας ἀκούων τὴν βοήθειαν ἤδη ἐν Σάμῳ οὖσαν, 
- “- ᾿ἐν -- 

αὐτοῦ μὲν κατέλιπε πεντήκοντα ναῦς καὶ ἄρχοντα ᾿Ἐτεόνι- 
΄“- Ἀ ν Ἂ πὰ Ν ᾽ Ν » ΄“ ων 

κον, ταῖς δὲ εἴκοσι καὶ ἑκατὸν ἀναχθεὶς ἐδειπνοποιεῖτο τῆς 
,΄ “ ’, Ἂν “ ’΄ 

Λέσβου ἐπὶ τῇ Μαλέᾳ ἄκρᾳ ἀντίον τῆς Μυτιλήνης. τῇ δ 
πος ε ΄ ἊΝ Ν ε ἌἊθ “ ὃ , ᾽ 

αντῃ ἥμερᾳ ετυχον καὶ οὐ ἡναιοι ειἰπνοτποιουμενοι εν 

-“ - » » -“ 

18ὅ ταῖς ᾿ΛΑργινούσαις " αὗται δ᾽ εἰσὶν ἀντίον τῆς Λέσβου. 

21 

κ ν ᾿ ας Χ , ΄ ᾿ ον , 
ΤῊς δὲ νυκτος ἰδὼν τὰ πυρα, και τινῶν αὐτῷ ἐξαγγειλάντων 28 

΄ ε» ω Ξ 5. 2 ᾿ ΄ ΄ φ λα 
οΤι οι Αθηναῖοι εἰιέεν, αν γετὸ πέρι μέσας νυκτας, ὡς ἐξαπι- 

’ ’ "4 - τὸν ’ Ἁ ἂ Ἀ 

ναιὼῶς προσπέεσου" ὕδωρ ὃ ἐεπιγένομενον πολὺ και βρονταὶ 

’ Ν » ’ 

διεκώλυσαν τὴν ἀναγωγήν. 
5 ᾿ ν Ὁ ν ΄ - 

επει δὲ ανεέσχεέν, αμα ΤΊ) 

«ε ’, » ᾿ς ἄῳ ς" Ἀ Ε] ’ ε »» “ » ’ 

140 ἡμέρᾳ ἔπλει ἐπὶ τὰς Λργινοῦσας. οἱ δ᾽ ᾿Αθηναῖοι ἀντανή- 
κ᾿ ᾽ 

γοντο εἰς τὸ πέλαγος τῷ εὐωνύμῳ, παρατεταγμένοι ὧδε. 

᾿Αριστοκράτης μὲν τὸ εὐώνυμον ἔχων ἡγεῖτο πεντεκαίδεκα 
’ Ν ἈΝ -“ ’ ε ’ , 

ναυσι, μετα δὲ ταυτα Διομέδων ετέραις πεντεκαίδεκα" 

ἐπετέτακτο δὲ ᾿Αριστοκράτει μὲν Περικλῆς, Διομέδοντι δὲ 

145 Ερασινίδης- παρὰ δὲ Διομέδοντα οἱ Σάμιοι δέκα ναυσὶν 

6. 25. ἐγένοντο δὲ αἱ πᾶσαι: ἀπε ἐλεν 
απιοιπίεεϊ ἐπ αἰΐ το ταοτὸ ἴπαπ 150, Ὁ 

118 Ῥγϑᾶ. τι86 οὗ αἱ πᾶσαι, 5600 Η. 672 ἃ; 
Κι. ϑρυ. δ0, 11, 19. -- εἴ τινες κτέ.: 
τυπαίευον 5ἠιῖρ8 λον παρρεπεὰ ἰὸ παῦυὸ 
αὐτοα(ὶ. 

20. τὴν βοήθειαν: {λε γεϊη γοθηιθηί. 
-π-- οὖσαν: ρματγίΐο, ἴῃ ἱπάϊτ, ἀἶδο, ἃ. 
280; Η, 982. --- ταῖς δὲ εἴκοσι κτέ. : τοὐἢ 

{λι6 τοπιαϊπίπῳ 120. ὅθ. οἡ 1. 18. -- τῇ 

Μαλέᾳ ἄκρᾳ: {1πτὸ Ξου που ππιοβδῦ Ῥοϊηΐ 
οὗ Τοβθροβ. ΤΊ βρῆβο οἵ ἀντίον τῆς 

Μυτιλήνης ἰβΒ ποῖ ΟἸΘΆΓ, 

27. ΤῊ Ατρίπιβαρ ἅτὸ ἴσου 8] οἵβ 
μοίνγροπ ΤΒθοΟΒ πα {Π6 τηδ]η]δηα, 

120 βίααϊα ἴγοπη Μυ. ]ΠΟηΟ. 
28. ὅτι. .. εἶεν : ἐλαΐ {ἐξ τυα5 {πὸ Αἰλε- 

πίαπιϑ ὙΠΟΒ6 Ὑίο ἢ- γΓΟΒ ὙΟΓῸ ΒΘΘΠ, --ὸ 

ἀνήγετο: επαϊεαυοτγοε ἴο ρει [0 86α. --- 
ἐξαπιναίως : «ἡ ἐξαίφνης 323. --- ἀνέ- 
σχεν: ὡς λέγομεν ὁπότε ὁ ὑετὺς παύεται, 
ΒΕΚΚ. Ἅπεο. αν., νΡ. 400. ( Ἑῃρ. 
λοία τ. 

29. εἰς... εὐωνύμῳ : {πὸ ΑἸΒΠΘΠΙ Δ Π8 
ΘΓ 80. ΤΠΆΓΒΠΔ]Π]ο {πα {Πποὶγ Ἰοῦς 

νη Το ἃ {ΠπΠῸ ΟΡΘη δθ8ἃ, ὑποὶγ στὶρηΐ 

{π0 πηϑὶ απ. [10 18 {πῸ ἀγα προτηθηῦ 
ΟΔἸ]οα ἐπὶ φάλαγγος (ς", νἱ. 2. 80). Ιη 
{πῸ ἢγβὺ Ἰῖπὸ βἰοοᾶ (γθοκοηΐηρ Τγοτη 
{ΠῸ Ἰοῦε υυἱησ) Ασἰβιοογαίοβ, Π]ΟΠΊΘ 0, 
τ[π0 ϑαιηΐδηβ, [Π6 βῃ 08 οὐ {πὸ ἰαχὶ- 
ἉΤΌΠ 5, 'ΓΉΓΑΒΥ 5. ἀπ ῬΓΟΓΟΙΠΔΟΊΊΙΒ, 

--ἰη 411 80 5ῃ105; ΒοΟΠΙηα τΠ6856, ἴῃ {Π|6 

βᾷτηο οτογ, Ῥουίοϊοβ, Τὐγαβί πἰ θβ, {Ππ|ὸ 

ΒΠΠΡ5 ΟΥ̓ ΤΠῸ ΠΑ ΆΤΟΙΒ ἃπα {πὸ 4}Π168, 
ΔΑ:ϊβίοροποβ, τ 5188, τος ἃ θοῦ ἃ8 ΠΙΔΗΥ͂ 
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ἙΛΛΗΝΙΚΑ 1. 6. 

ἐπὶ μιᾶς τεταγμένοι: ἐστρατήγει δὲ αὐτῶν Σάμιος ὀνόματι 
« δὲν 5 ΄ ᾽ ε ΄Ὁ ΄ »» Ν 3 Ἁ » ᾿Ὶ 

ἱππεύς: ἐχόμεναι δ᾽ αἱ τῶν ταξιάρχων δέκα, καὶ αὐταὶ ἐπὶ 
“ Ἀ ε “ ’ὔ “ Ἁ »ἩᾺ᾽ 

μιας" ἐπὶ δὲ ταύταις αι τῶν ναυαρχὼν τρέις, και εἶι τινες 

ἄλλαι ἦσαν συμμαχίδες. τὸ δὲ δεξιὸν κέρας Πρωτόμαχος 
Ξ ΄ ΄, ν Ὁ» 5. νΝ ’, Ἔτνν 

150 εὐχε πεντεκαίδεκα ναυσι" πάρα ὃ αυτον Θράσυλλος ΕἼ ΕΞ 
ἈΝ ’, Ἀ 

ραις πεντεκαίδεκα: ἐπετέτακτο δὲ ἸΙρωτομάχῳ μὲν Λυσίας, 

ἔχων τὰς ἴσας ναῦς, Θρασύλλῳ δὲ ᾿Αριστογένης. οὕτω δ᾽ 
ΕΑ ΜΡ σ΄ κ ΄, 5 ὃ - - ἄν) .Ἃ» 
ἐτάχθησαν, ἵνα μὴ διέκπλουν διδοῖεν " χειρον γὰρ ἔπλεον. 

αἱ δὲ τῶν Λακεδαιμονίων ἀντιτεταγμέναι ἦσαν ἅπασαι ἐπὶ 

166 μιᾶς ὡς πρὸς διέκπλουν καὶ περίπλουν παρεσκευασμέναι, 

Ὁ 5105 85 ἴπ πθ ἢγβί 11π6, βίποθ {Π6 
ὙὙΠ0]6 πυροῦ οχοθραρα 160. --- ἐπὶ 
μιᾶς: ΒΡΘΟΙΗ͂ρα Προ ἃπᾶα ἴῃ {Π6 οᾶ56 
οὗ [Π6 ἰΑΧΊά τ δ᾽ 5105 ὈΘοδι156 {ΠΗ γοϑῦ 
οὗ τῃ6 1ἴπρ νγὰβ ἀοαθ]ο, ΠΟΓρα5. {Π6 

ψγΠῸ]6 ϑραγίδηῃ ἤθθί νἃ5 ἀγάννη ἪΡ ἴῃ 

β'πρ]θ Πἰπ6 ἴο ουὐΐῆδπκ {πὸ ΑἸΠΘηΪὰπ 
Ροϑβιί(ἰοη. --- ὀνόματι: ἰπδίοδα οὗ {Ππ6 
508] ὄνομα ΟΥ τοὔνομα. (ΠΤ. Απ. 1. 4. 
11. ---ἐχόμεναι: πεσί, 11τ., λοίαἰϊπ ὁπ 10 

{π656. 6. 199, ν. 5; Η. 810, 9. --- τῶν 
ταξιάρχων: ἃ ἰαχίάτο. ΘοΙπ πη 64 ἃ 
αἰνίβίοπ οἵ ᾿πίαηίγν δηβυνθσίηρ ἴο0 ἃ 

φύλη οὗ {Π6 φεορίθ. (ἢ ἰν. Ζ. 19. -- 
τῶν νανάρχων : {Π|15 Κ»͵ΤΆ 46 νῦα8 πΠ1|5818} 
δΔτηοηρ ἴπ6 ΑἰΠοηΐδηβ, {πον θοῦ θοὶηρ 

ΘΟΙΠΠΠΔΠαρθ 4 ΡΥ {πΠ6 στρατηγοί. Α 
ΠΑΌΔΤΟΝ 5 τη πἰϊοηθα 4150 ἴῃ Υ. 1. ὅ, 8 

Ῥᾶββαρθ γγΠ]Οἢ τη8 Κ65 ἀρσδϊηβῦ ΗΓ 505 
οοπ͵]θοίαγο (,ϑολίαοϊιε δεὶ θη ΑΥφίπιιβεη, 
ΡρΡ. 90 8.) {παῦ 1π6 {{{|6 ννὰβ Ῥϑου] αν 
ἴο {Π6 ΘοΙμΠΔ ΠᾶοΓ5 οὐ {πὸ βίαίθ 5108 
ΟΥ 5ΒΔΟΓΘΑ͂ {ΓΊΓΘΙΠ65 (566 ὁη 11. 1. 28). -- 

καὶ αὐταί: 1.6. ἃ5 ὙΧ096}1} 45 {π6 ϑ'απηϊα πη 
Βῃ108. Κα. ϑργ. ὅ1, 6, 0. --- ἐπὶ ταύ- 
ταις: [Δ Κ6η 5 για], {Π18 σοπίγδαϊοιβ 
ἐπὶ μιᾶς. --- συμμαχίδες : Θοααῖν. ἴο τῶν 
συμμάχων. (ΟΠ στρατιωτίδων (νεῶν) 1. 
90. Οη {Π6 84]. τι86 οἵ ἀογι ναίίνοβ ἴῃ 

-ἰς, 866 τ, ϑρυ, 41, 9. 

950. Λυσίας: {15 πᾶπηθ (065 πού 
ἈΡΡΘΆΓ ἴῃ {πΠῸ ᾿ἰβί οὐ ρϑῆθγαὶβ (5. 16), 
Ῥαΐ Οοουγ5 ρα] 7. 2. ὅἴποθ (δοοοτά- 

ἴηρ ἴο 1,08. Χχι. 8) Ατομροβίγαϊαβ Ππδα 

Ἰοβύ Π15 Πἴρ αὖ Μν.  Π6πο, απ Εγτδβιηὶ- 

(65 πδὰ 18 Κθη 18 Β}1Ρ, ἃ5 {π6 Ῥοϑί, 

ἴον ἰδ ΟΥ̓ π86; 8ΔΠ4 5ποθ ἔσο Υ 

Τγαβι πἸ 465 185 ΤΠ ] 0 Π6 4 ΠΟΙΘ ἃ8 0Π6 

Οὗ {π6 ρΌπουα ΒΒ ΟΠ ΠΑΪΠρ 'πη {Π6 

Ῥαί]6, ἴ τη 6 αβδϑυμηθά {παὺ Π6 

μια Θβοδρϑά οἡ {ΠῸ ἰγίγθπηθ ἴο ΑἰΠ6Π5 

(3686. οἡ 22), πᾶ πδα στϑρογίθα {Π6 
ἄρδίῃ οὗ Ασομοβίγαϊζιβ, 'π ἡ ΠΟ056 βίθδα 

Τινδῖα5 νγὰβ {πΠ0η οἤοβθη. [}π |οά. 

ΧΙ, 74, ΤΠ βῖαβ 15. ΠδτηΘα δπηοπρ {Π6 

ΘΘΠΘΓΔ5 ἴῸΓ {Π6 γΘΔΓ ἴπ ΡΪδοθ οὗ ἴθοη 
ἴῃ ΧΟΠΟΡΠΟΠ 5 [ἰ5ύ.-- τὰς ἴσας ναῦς: 
{λιὲ {6 πιιπαδεν 9 505. 

91. ἵνα μὴ ... διδοῖεν: ὑπαῦ {Π6Ὺ 
τηϊρῃ ργονυθηῦ ἃ διέκπλους. 'ΤἼΘ τρᾶ- 
Β0Π ϑβίβηΘα 15 βρη ῆοαπί. “Βαΐ {π6 
ζαοῦ ἡ Β1ΟΙ ΒΈΓΠΚῸ5. τι8 {Π6 τηοβί;, 58 Υ8 
ατοίρ, “15, {Ππαῦ 1 νγὸ στη ῬδοκΚ ἴο {Π6 

Ῥοριπηϊηρ οἵ {πῃ6 ψΆΓ, νγὸ 814}1 ἤπα 

{παῦ {Π15 αΙΘΕΡΙ 85. πα ῬΟΥΙΡ] 8 ΘΓΘ 
{Π6 5ΡΘΟΙΆ] πη ΠΟ ΥΤΟΒ οὗ {πὸ ΑἸ πΙὰπ 

ΠΑΥΥ͂, ἃΠπΠ4 οοπίϊπιρα ἴοὸ 6 80 ΘΥ̓Θἢ 

ον ἴο {Π6 βίορο οἵ ϑυγδοιβο, {Π6 

ΤιΔΟΘα ΔΘ ΠΟ Ϊ8 58 Ὀοίπρ αὖ ἢγβὺ δ08ο- 

Ταΐο!γ Π8016 ἴο Ῥϑγίογιῃ ποι δὖ 8]], 
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δῶ ΞΕΝΟΦΩ͂ΝΤΟΣ 

διὰ τὸ βέλτιον πλεῖν. εἶχε δὲ τὸ δεξιὸν κέρας Καλλικρατί- 82 

δας. Ἕρμων δὲ Μεγαρεὺς ὁ τῷ Καλλικρατίδᾳ κυβερνῶν 
᾿ ἡ Ν 5. ὦ ν Ἦν “ Ν ΕἸ -“ ε Ἀ 

εἰπε προς αὐυτον οτι εἰὴ καλως εχον ἀποπλεῦσαι" αι γαρ 

τριήρεις τῶν ᾿Αθηναίων πολλῷ πλέονες ἦσαν. Καλλικρατί. 
ὃ δὲ εν ν ε τ ’ ὑδὲ ’, » “ » -“ 

100 ας ε εἰπὲέν οτι ἢ «“«΄ΠΤΤΑΡΤῊ ουὸεν κακιον οΟἰκειται αὐτου 

ἀποθανόντος, φεύγειν δὲ αἰσχρὸν εἶναι ἔφη. μετὰ δὲ 

ταῦτα ἐναυμάχησαν χρόνον πολύν, πρῶτον μὲν ἀθρόαι, 

ἔπειτα δὲ διεσκεδασμέναι. ἐπεὶ δὲ Καλλικρατίδας τε ἐμ- 
’ ΄᾿ Ν 5 Ν » Ν ’ » ’ 

βαλούσης τῆς νεὼς ἀποπεσὼν εἰς τὴν θάλατταν ἠφανίσθη 
Π ’ ’ὔ Ἀ «ε » Ε] ΄“ ΄ὰ ὃ ἕξ ἰω Ν ἊΨ 4 

165 βωτομᾶχος ΤΕ και οὐ με αντοῦυ Τῷ Οοέςζςιῷ Το ενωνυμον 

ιν 5 Ὁ Ν “ ’ 5» ’ » 

ἐνίκησαν, ἐντεῦθεν φυγὴ τῶν Πελοποννησίων ἐγένετο εἰς 
Ν »" 

Χώον, πλείστων δὲ καὶ εἰς Φώκαιαν: οἱ δὲ ᾿Αθηναῖοι πάλιν 
» Ν Ε] ’ , 

εις τας Ἀργινούσας κατέπλευσαν. 
» , Ἁ “ οἷ 

ἀπώλοντο δὲ τῶν μέν 
ΕῚ , “ ,ὔ Ἀ » » “Ὁ 5» Ξ » Ν 

Αθηναίων νὴ ες πέντε και ειἰκοσιν αὕυτοις ἀνδράσιν εκτος 

5 ’, σι Ν Ν ΄" ’ὔ “ ἈΝ 

170 ὀλίγων των πρὸς τὴν γὴν προσενεχθέντων, τῶν δὲ Πε- 

Θ «πᾶ σοπεϊπαΐηρ [ῸΓ ἃ Ἰοπρ' {ἰπ16 0 ῬΟΓ- 

ἔογπὶ {ΠῸ πὶ ἴᾺΓ 1655 ΒΚΊΠΓᾺΠ}ν {πὴ {Π|6 

Αἰμοπΐαηβ. Νὸν {π6 ΘΟΠΙΡΑΓα ν6 
νὰ οἵ ΡοΟΙΉ ῬΑΓίϊΘ5 15 Τουοσβρα : {Π6 

ΒΌΡΘΓΙΙΟΣΙ Υ οὗὨ παι 108] 51.1}} Π88 Ραββϑὰ 
ἴο ἴη6 ῬΘΙΟΡΟΠΠ δῖ Π8 πα {Π61} 41}1Π168; 

{16 Ῥγθοδυτ θη ΥΠΘΤΘΌΥ {πᾶὺ ΒῈΡΟΥΪ- 
ΟΥ̓ ἴ8. που ΓΑ] ]Ζ0 αὶ Γ᾽ ονδάθα ἃΓῸ 
[οτγορα δ8 ἃ πϑοθββί τυ οὴ πὸ ΑἸΠ ΘΗ ηΆ. 

Ηον αβτοπίβθα {πὸ ΑἸΠοπίδπ ἃ τη γα] 

Ῥπογπΐοη νου πᾶν θη, ἢ ΠῸ 

οουἹᾶ Πᾶν υυἰπρββρα {πὸ ἢθοίβ ἀπα 

{πὸ ογᾶοτ οἵ Ῥαδί]θ αὐ Ασρίητιβδο "Ὁ 

32. ὁ κυβερνῶν: 800 ὁἢ κυβερνήτην 

5. 1]. --- εἴη καλῶς ἔχον: καλῶς ἔχοι. 
ΤῊ ρΡαγίϊο, 1ῖβ ἀβρᾶ ἰκὸ ἃ Ῥγϑῇ. δα]. 

ΟΝΜΤ: 108; κα. δ; οὐ Η.081. ΟἿ ἐν: 
8. 4; νυἱῖ. 1. 28 ὡς χρεὼν εἴη. ---- αἱ γὰρ 
ἐνν ἦσαν: ποῦ ἩΘΙΙΠΟΠ᾽ Β υγογ8, νυ ΠΟ} 
σοῦ τραὰῖγο εἶεν. ὅ6θ οὐ ὥ; εὐ 1]. 

2. 29, --- ἡ Σπάρτη κτὲ. : ϑρατνία τροιϊὰ 
7ατε πο Ὡοῦϑ8ε 707 ἐιΐδ δαί. Οὗ ΤΠπαο, 

ΨἢΠ]. 67. 1 καθ᾽ ὅ,τι ἄριστα ἡ πόλις 

οἰκήσεταιι ΤΠΟ ζαὰΐ. τνουὰ 6. ΤΠΟΓῸ 

παίαγα! ; αΐ 566 οὴ ὃ. ΟἸαββθη (08 
ὝΠΟ. ἢ, σδ, 8) τοραγαβ οἰκεῖται, ἰπ- 
αἀορα, ἃ5 ἃ σοῃίγαοῦ ζαΐ. ἴῸΓ οἰκήσεται, 

Δ. Πἃ οἰΐο5 ἃ ΠΌΠΟΙ Οἵ 5Β᾽ ΠΉΪΠΔΤ ζουτηἃ- 

το π8, ΒΡΡοσίοα Ὀν Βαυζίτηδηπ, (ὐγεοῖς 
(ἔγαηι. θῦ, ποίρ 10. --- ΤΙΚΘ τηρηδηϊ- 
ΤΠΟῚ5 ποτα ποοβ Ὀοίογο {Π6 ὈΔΓΠ|6 ΔΓ 
αποίοα Ὀγ ΠιοάοτΓαβ (ΧΙ. 97 1.) τελεὺυ- 
τήσας κατὰ τὴν μάχην οὐδὲν ἀδοξοτέραν 
ποιήσει τὴν Σπάρτην, ἃπᾶ ἀραῖῃ, ἴῃ ΗΪ8 

Ἰαϑὺ οχπογίαίίοη ἴο ἢΪ8. πΊθῃ, τὸ τελευ- 
ταῖον εἶπεν εἰς τὸν ὑπὲρ τῆς πατρίδος 
κίνδυνον οὕτως εἶναι πρόθυμος αὐτὸς ὥστε 
τοῦ μάντεως λέγοντος διὰ τῶν ἱερῶν ὑμῖν 

μὲν προσημαίνεσθαι νίκην, ἐμοὶ δὲ θάνα- 
τον, ὅμως ἕτοιμός εἰμι τελευτᾶν. 

38, ἠφανίσθη: εὐ Τὰς. νἱϊ]. 28,1 
Θηραμένης ἀποπλέων ἐν κέλητι ἀφανίζε- 

ται. --- τὸ εὐώνυμον : ἐλ6 ΘΠΟΤΉΥ ΙΒ ἰε7}. 
84. αὐτοῖς ἀνδράσιν : {1Ἰὸ οαιιδο οὗ 
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ΒΛΛΗΝΙΚΑ 1. 6. 

Ἀ Ν “ “ ω 

λοποννησίων Λακωνικαὶ μὲν ἐννέα, πασῶν οὐσῶν δέκα, τῶν 

δ᾽ ἄλλων συμμάχων πλείους ἢ ἑξήκοντα. ἔδοξε δὲ [καὶ] 
-“ ““ ᾽ 

τοῖς τῶν ᾿Αθηναίων στρατηγοῖς ἑπτὰ μὲν καὶ τετταράκοντα 
ναυσὶ Θηραμένην τε καὶ Θρασύβουλον τριηράρχους ὄντας 

᾿Ν ΄ ΄’ Ν “ ᾿ς ἌΠΩΝῚ Ν ’ “ 

175 καὶ των ταξιάρχων τινὰς πλεῖν ἐπὶ τὰς καταδεδυκυίας ναὺυς 
ἥἕ Ν 5 5 5» “ 5» ’ὔὕ “ » 5», 5 δι Ν 5» 

καὶ τοὺς ἐπ αὑτῶν ἀνθρώπους, ταῖς δ᾽ ἄλλαις ἐπὶ τὰς μετ 

᾿Ετεονίκου τῇ Μυτιλήνῃ ἐφορμούσας. ταῦτα δὲ βουλομέ- 
- " Ν 

νους ποιεῖν ἄνεμος καὶ χειμὼν διεκώλυσεν αὐτοὺς μέγας 

ἐνόμενος" τρόπαιον δὲ στήσαντες αὐτοῦ ηὐλίζοντο. τῷ δ᾽ γενόμ ρ ή η οὐφῇ 
180 Ετεονίκῳ ὁ ὑπηρετικὸς κέλης πάντα ἐξήγγειλε τὰ περὶ 

Ἁ 

τὴν ναυμαχίαν. ὁ δὲ αὐτὸν πάλιν ἐξέπεμψεν εἰπὼν τοῖς 
9 - ὩΥῚ “- ᾿ Ν ΄ - 
ἐνοῦσι σιωπῇ ἐκπλεῖν καὶ μηδενὶ διαλέγεσθαι, παραχρῆμα 

Ν Ψ [.ω͵ 5 Ν ε “ Ἷ 5 ὔ 

δὲ αὖθις πλεῖν εἰς τὸ ἑαυτῶν στρατόπεδον ἐστεφανωμένους 
Ἁ “ ν ’ ’ “ Δ 

καὶ βοῶντας ὅτι Καλλικρατίδας νενίκηκε ναυμαχῶν καὶ ὅτι 
»-»" κ»-“"Ἷ σ 

185 αἱ τῶν ᾿Αθηναίων νῆες ἀπολώλασιν ἅπασαι. 
Ν ε Ν 

καὶ οὐ μὲν 

ΝΕ, Ὁ ΄ 53. κ ἃς ΟΕ ἘΣ: ΄, » τ 
ΤΟΥΤ εποιουν" αυτος ὃ » ἐπειδὴ εκεινοι κατέπλεον, ἔθυε τα 

εὐαγγέλια, καὶ τοῖς στρατιώταις παρήγγειλε δειπνοποιεῖ- 

6 {ῃϊ5 ἰο85 οἵ {πθ οὔϑθνβ 15 βίαἰϑα ἴῃ 88. 

-- ππασῶν: ἐπ αἰΐ, ἀδὰ8}}ν τ τ {πὸ τί. 
πη ππι 20,».ὄ ἢν. 2.. 29 ν. 4. θ6; γῖν 4. 

28; αἱ ἅπασαι νἱ. 2. 14; οἱ σύμπαντες 

Υἱἱ, 4. 27. --- πλείους ἢ ἑξήκοντα: δοο. 
ἴο Π)1οά. χΙϊϊ. τοῦ, [η6 ῬΘΙΟΡΟΠΠ ΒΔ Π8 

Ἰοϑῦ 77 881085, 290 ἴῃ 411 θθίπρ' θρηραρϑᾶ 

Οἡ ὈοΟΐΠ δ5βἰθβ 'ἱπ {πὶ8 {πΠ6 στρϑαίθβί 
ΏΔΥΔΙ Ὀαί{16 δυο Τουρῦ ὈῪῚ ατθοκβ 
ἢ ατϑοκβ. 

95. ἔδοξε δὲ κτέ.: γεΐ, ἠπ 7αοί, ἐλ φεη- 
ἐγαΐ5 λαα αἀεἰετγηιῖπεα.. ---- καταδεδυκυίας: 
αϊδαῤίεα, ἵπ α 5ἰπκίπῳ σοπαϊίϊοη. κατα- 

δύειν Τη68Π8 ποῦ ΟὨΪΥ 5ἰπί ἃ 5810, θαΐ 
4180 αἰδανίο 1ῦ 80 8ἃ8 ἴ0 ϑῃάδηρου [8 
βἰπκίησ. (ΟΠ γ. 82 εἷς τῶν ἡμετέραν 
στρατηγῶν ἐπὶ καταδύσης νεὼς σωθείς. 
50 ἴῃ {Π6 ᾿1πίγ. ΤΌΓΠΊΒ, οὗ ΡΘΥβΒΟηΒ8, Δα 
ἱπίο ἰδ τυαΐον. 

θεν δὲ... ἐξέπεμψεν: 8. Β᾽ ΠῚΠΠΔΓ 

βίσαϊα ρθη 15. ϑιρ] ου θα Ὀγ ρθβι δι 
ἴο ΚΘΘΡ ὉΡ {πΠ6 βριγῖῖ5. οἵ ΒΒ. ΠΙΘ ἢ ΟΠ 

τϑοθι γίηρ Ππονβ οἵ Ῥρίβαπαθτ᾽β ἀθέρα 
πα ἀθαῖῃ πϑὰν (ἸΠΙ485 (ἴν. 3. 19. 1..--- 
ἑαυτῶν: 1.6. οἵ Ἑοοπίοιιβ ἃ πα ΠῚΒ ΤΠ6η. 
5.66 ΟἩ ἶγ. ὃ. 24. ---- αἱ νῆες ἀπολώλασιν: 
ςΓ, ἀπολωλεκέναι τὰς ναῦς 5. 10. 

91. κατέπλεον: εἢ κατέπλευσαν 990, 
98. ΤΠ ροοα Πρ 18 Β66Π 8Ππ64 Πραᾶστα 
Ῥοίοτθ ἴπμ6 Ῥοαῦ Πὰ8 τηδᾶθ {πΠ6 Πδτ- 
ῬοΓ. --- ἔθυε τὰ εὐαγγέλια: λ6 πια(ϊο {6 
(5.41) ἐλαηζ-ο ενῖηβ [Ὁ φοοὰ πειυ5. 
ΤῊΘ 8οο., ἃ5 τσ. Δ 'ᾳ. 060 εὐαγγέλια 
θύειν ἑκατὸν βοῦς, 806. Ατεορ. 10 εὐαγ- 
γέλια μὲν δὶς ἤδη τεθύκαμεν, Α΄. 1. 2. 

10 τὰ Λύκαια ἔθυε. 6. 159, Εδπι.; Η. 

116 4, "Ὁ. ὙΤΠΪΒ 15 ποῦ βγοῦν ἃ οορ- 
πϑίρ 86ο., Ὀυΐύ 15 ΓΑΙΠΟΥ ἴῃ ἀρἤηϊίνο 

ΔΡΡΟΒ. νυ ἢ 8η ΟὈ]. (θύματα) ᾿τη Ρ]16α ἴῃ 
{Π6 γθΙΡ, ἃ5 18 ΒΠΟΥ ὈΥ ΘΧΔΙΏΡΙ68 ΠΠ| 

88 

9ὅ 
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195 ᾿Ετεονίκου. 

ἘΞἘΕΝΟΦΩΝΤῸΣ 

σθαι, καὶ τοῖς ἐμπόροις τὰ χρήματα σιωπῇ ἐνθεμένους εἰς 
Ν “-“ » “" » γ᾿, εν Ν Ν “ Ε2 Ν 

τὰ πλοῖα ἀποπλειν εἰς Χίον, Ἵν δὲ τὸ πνευμα οὐριον, και 

ιϑὺτὰς τριήρεις τὴν ταχίστην. 

εἰς τὴν Μήθυμναν τὸ στρατόπεδον ἐμπρήσας. 

βεσαε Ν Ν Ν ᾽ ΄»Ὁ 

αὐτὸς δὲ τὸ πεζὸν ἀπῆγεν 

Κόνων δὲ 

καθελκύσας τὰς ναῦς, ἐπεὶ οἵ τε πολέμιοι ἀπεδεδράκεσαν μ ρ 
ΟΝ ν.1 Ἂ » ΄, “5 "» , ΄ἣ ΄ 

και ὁ ανεέεμος εὐδιαίτερος 7)», απαντήησας τοις Αθηναίοις 

» 5 Δ » “Ὁ Ε ΄Ὁ » Ν Ν ΄- 

ἤδη ἀνηγμένοις ἐκ τῶν ᾿Αργινουσῶν ἔφρασε τὰ περὶ τοῦ 

οἱ δὲ ᾿Αθηναῖοι κατέπλευσαν εἰς τὴν Μυτι- 
λήνην, ἐκεῖθεν δ᾽ ἐπανήχθησαν εἰς τὴν Χίον, καὶ οὐδὲν 
ὃ ΄ » ’ὔ Ν, ΠῚ τ' ,ὔ 

ιαπραξάμενοι απέπλευσαν ἐπι «ἀμου. 

Ὁ τπὸ ἢγβέ δπα Ἰαβὺ ἅΡονο. -- τοῖς ἐμπό- 
ροις : {δὲ ϑδιειίίουβ, πὸ ργουϊθα {Ππ|Ὸ 
ἉΓΙΩΥ͂ ὙΠ ΠΘΟΘΒΒΆΤΙΟΒ, ΡΟ ΡΒ. 4150 
Ῥυγομαβοα 115 Ῥοοίν. Οὑσπθοκ ἈΓΠΪΟΒ 

πδἃ πὸ σΟμ ἰββασῖαί, θα ΘΔ 0} 80]- 

ἰοῦ “Τουπα ΠἰτηβοΙ᾿ ὈΥ ῬΌΓΟΠΑΒ0. ΟΥ 
ΡΙυΠ ον. -- τὰ χρήματα: ἑλεῖν τὐαγ68. 
ΟΥ ΤΏαο. 111.. γ4ᾳ. 10 ὥστε καὶ χρήματα 

πολλὰ ἐμπόρων κατεκαύσθη. ΠΟ οΧχδοῦ 
ΘΧΡΓΟΒβίοη ἰΒ τὰ ὥνια νο πα] ϊᾶ. ΟΥἡἹ 
«πη. ἱ. 2. 17. ---ὀἰἀἩνθεμένους : πού Δ 551 η}]- 
Ἰαϊρα ἴο τοῖς ἐμπόροις. ἃ. 158, ν. 8; 
Η. 94]. --- ἦν δὲ... οὔριον: ,ὺγ {λ6 
τοὶ τῦαϑ ἴῃ {ἰιοῖνγ ζαυον. -- τὴν ταχί- 
στην: 58ς. ἀποπλεῖν, ΟΟηδῦ. ΥΥ11}} παρήγ- 

γειλε. Οπο Μβ. 8 ἀπήγαγε. 

38. τὰ περὶ τοῦ ᾿Εἰτεονίκου: εΓ τὰ 
περὶ τὴν ναυμαχίαν 30. [ἢ {π656 51- 

δίδηςινο ῬΠΓΆΒΟΒ. ὙΠ περί {πῸ σοη. 

8 ἀβοὰ ἰπβίθδα οὐ {ΠπῸ ὅθ. 85. ἃ στὰϊο 
ΟἾΪΥ ΥΠ θη {Π|0 ΠΟ ]6 ΘΧΡΓοββίοη (16- 
ΡΘη8. ΠΡΟ ἃ νΟΓ 0 ἢ τὰν ἰαΚὸ 

περί ν 11} 1η6 ρθη. (ΟἿ νἱ. 2. 81 τὰ περὶ 
Μνασίππου ἠκηκόει, νἱϊ. 3. 4 διατελέσαι 

βούλομαι τὰ περὶ Εὔφρονος, νἱϊ. 4. 18 

ἤσθοντο τὰ περὶ ᾿Ολούρου. --- ἐπανήχθη- 
σαν: ἰπ ἃ ΠΟΒΕΠ6 β5θ6η80. (ΟἿ ἐπεισπλεῖ 
1. 12. Αοο. ἴο Ατσίϊβίουϊο (ΒοΠ0]. ὁ 

Ατ. απ. 1032), {π0ὸ Τιαοοἀδου ΟΠ Δ Π8 

ΠΟΥ Ἰη8Ὧρ ΠΟῪ ῬΓΟΡΟΒΑΪΒ [ῸΓ Ῥόδοο 

ἢ ἴΠ0 βᾶτηρ ΘΟ {1018 ἃ8. ΔΑΙΤῸΣ {ΠῸῚΓ 

ἀοίοαι αὖ Ουζίουβ, ἃπα ΤῸ ἃρδὶη 
ΤΟΡΪβοα αὐ ΟἸΘΟΡΠ ΟΠ 5 ἰηβιρατίοη. 
ΟΡ. 7. Τυνοηΐν- ΙΧ ἢ ὙΘᾺΓ οἵ 1Π6 

γᾶν, σοπεϊποα (Οοίορον, 400. 5.0.). 
16 φοπογαΐβ, ἐσοορὶ (οποη, βιιρενβοεἰ οεὶ 

(1); 8ᾳ οὐ ὑδοηα τοίγη ἰο Αἰδιονδ : ρΥο8- 

εομίΐοι οΥΓ Εγαξίηϊαο5 (2). ἽΤΠι6 οἰδιον8 

μια {διεῖνγ τορονὶ ἰὸ (ἠδ βοηαίο, τὐ]ιί οι 
ογάίεν 5 ἱδεηι τππαἰον αὐτοδὶ (38). ΓΠογαηιο- 
πὸ5 εἰοποιίηοος ἐδιθην ἐπ {6 ἀϑϑοηιδίν α8 
σιν ο πορίοοιη {6 5]ιἰριυγοοϊοεῖ πιθη 

(4) ; {λιοῖν ἀογδηοο (δ, 0); ααἰ)οιιηηιοηΐ 

ΟΥ̓ λο ἐαςὸ (17). Τῆι Αραϊιγίαη {δ5ιυαί 

ἐδ τιδοϊ ἰο ἰπαηπιε μιϑίϊε 7εοϊ πᾳ (8). 
ϑϑοοπεὶ αϑϑοηιϑίμ : Οαἰϊοηιι ἱπίγοατιοο8 
{0.6 βοπαίο᾽ 5 ρτοδϑοινιοιηια, παηιοὶη, {παὶ 
{πὸ ρεορίο ργοσοοα αἱ ὁποο δῃ κα βίμσίο 
ὁΡρθη δαϊϊοι ἴο ρα85 τροπ {Π6 φεῖε οὐ ἴπ- 
πούθηοα οΓ αἰϊ {ἢ φοπογαὶς (9, 10). Α 
δεν δροαΐς ζ07 {πὲ ἀεαὰ (11). Εἰι- 

γηρίοἰοηιῖ5 ἑαυ οτος {πὸ (ἑταρὶιὸ Ῥαγαπο- 
πιῦη ἀαγαΐπδὶ (αἰ Πἰχόηνιδ, διε ἐδ οεἰανιογοαὶ 

εἰοιυη ὃη {δὲ πῖον (12, 13). ϑ'οηιο οΥ {6 
ῬΥηγ απ 5 το ιδο 0 μιι {διὸ φιιοβίϊοη, δι 
αἰϊ (ἐατορὶ ϑοογαίο5) αγὸ ἐπιϊηιϊἰαἰοεὶ 
ἑπίο αὐφιίοβοοηοο (14, 15). ΞΡΕΈΘΗ ΟΕ 
ΕΥΚΥΡΤΟΙΕΜΟΒ ΒῸΝΐ ΤῊΝ ΠΕΡΕΈΝΟΕΒ 
(10-98). 1ὸὲ πιοῦὲβ 70. βοραγαίε ἰγϊαὶ, 

απεὶ ἐπα πιοίίοι ῥγουαῖϊ; διιῖ, οὐ δοίίον 

δοίη ἰαλοη, οὐ αὶ βοοομπαὶ υοία {δ βοναῖε᾽ 5 

γοϑοἰιίϊον ἐ5 σανίδα, τολιογδιι ρον {6 φόη- 

938 



ἘΛΑΠΝΙΚΑ ὙῪ 6, 7. δῦ 

ε δι αν », ᾿ ἈΝ Ν Ἀ Ξ 

γι οι ὃ εν οικῳ τουτους μεν τους στρατήγους επαυσαν 1 

ν 5 

πλὴν Κόνωνος: πρὸς δὲ τούτῳ εἵλοντο ᾿Αδείμαντον καὶ 

τρίτον Φιλοκλέα. 
“ 4 “ 

των δὲ ναυμαχησαντων στρατΉγων 

Πρωτόμαχος μὲν καὶ ᾿Αριστογένης οὐκ ἀπῆλθον εἰς 

5 ᾿Αθήνας τῶν δὲ ἐξ καταπλευσάντων, Περικλέους καὶ Διο- 
Ἁ 

μέδοντος καὶ Λυσίου καὶ ᾿Αριστοκράτους καὶ Θρασύλλου 

καὶ Ἐρασινίδου, ᾿Αρχέδημος ὁ τοῦ δήμου τότε προεστηκὼς 

ἐν ᾿Αθήναις καὶ τῆς διωβελίας ἐπιμελόμενος ᾿Βρασινίδῃ 
ἐπιβολὴν ἐπιβαλὼν κατηγόρει ἐν δικαστηρίῳ, φάσκων ἐξ 
ε ’, » Ν » 3 » - Ἂ 

10 Ἑλλησπόντου αὐτὸν ἔχειν χρήματα ὄντα τοῦ δήμου κατη- 

γόρει δὲ καὶ περὶ τῆς στρατηγίας. 

ρίῳ δῆσαι τὸν ᾿Ερασινίδην. 
καὶ ἔδοξε τῷ δικαστη- 

μετὰ δὲ ταῦτα ἐν τῇ βουλῇ 

διηγοῦντο οἱ στρατηγοὶ περί τε τῆς ναυμαχίας καὶ τοῦ 

7 εγαΐβ αγὸ σοπαϊεμιηεεῖ ἀπε επεοιίοα (34). 

Ταΐεον γτορεπίαποθ ὁ ἐμε Αἰμοημίανα ἀπε 
τεἰγιδιυιίίον τ ροι (αἰ ποηιι5 (95). 

1. ἐν οἴκῳ: 566 οἢ 5. 10. -- ἔπαυσαν : 
εἰοροδοι. “ΓΘ ΤΘΆΒΟΠ ἈΡΡΘΆΓΒ ἴῃ {Π6 

5 Ὀ5Θαπθηῦ Δ ΟΟτιΒ8 101). ---- οὐκ ἀπῆλθον 
εἰς ᾿Αθήνας: αὐὰ ποΐ γοίιγη ἰο Αἰλιοη, 
Ρυύ ννοηῦ ἰηΐο γο]ηΐαγυ οχ]θ. (ἢ 

Το. ΧΙ. ΙΟῚΙ φοβηθέντες τὴν ὀργὴν 

τοῦ πλήθους ἔφυγον. --- ΟΟἸμρου Πα 5 οὗ 

ἀπό, Ἰη πα ύϊπρ᾽ {Π|6 βία γ ]ηρ-ΡοΪηΐ, ἃ ΓῸ 
ΘΟΙΠΙΠΟΠ ἴῃ ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΠ5 Οὗ γοίασῃ ; ἐλ 

ΥἹ]. 5. 10 εἰς τὴν πόλιν ἀπελθών. ὅ0 
84.150 οἴκαδε ἀπελθεῖν ΟΥ ἀπιέναι 111. 1. ὃ; 

ἴν. 4. ὃ; οἴκαδε ἀπάγειν 'ν. 4. 19. ὅ'θο 
ΟἹ Ἰγ. 5. 11]. --- τῶν δὲ ἕξ: 566 οἡ 1. 18. 
Οὗ 6. 26. 

2. προεστηκώς: πού ὈγΥ νἱτίιιο οἵ 
ΔῊΥ ΟΠ ΟἾΔ] μοβιτοι, θαὺ {Ππποὰρἢ [15 

᾿πῆμπθηοθ 85 8 οὔἴδαίου. Τῆθ ἀοπηᾶ- 

Βορτι68 ἅΓ6 οἴΐθη βίν θα προεστηκότες 

ΟΥ̓ προστάται τοῦ δήμου. (Ἷ ᾿ἰϊ. 2. 27; 
5.1,8; ν. 2. 9; Το. ν11]. 81. 1 οἱ προε- 
στῶτες ἐν τῇ Σάμῳ. 1,γΥ8. Χπ. 7 τοῦς 

τοῦ δήμου προεστηκότας. --- διωβελίας : 
806. ἰο ΒΟΘΟΚΕ (ιδ. Μεοι. οὔ λα ΑΠιο- 
πίαπϑ, 900 8.) {π6 αἰδί τα 0!]10η οὗ {116 

'“ΓΠΘοσΙοοη (θεωρικόν) ΟΥ {Πα ΓΘ ΠΠΟΠΘΥ͂ 
(ἀτοίθ᾽ 5 “ομασο -[ππα᾽), ἴσοι ν Β]Ὸ ἢ 
ΟΥΘΡῪ Οἰτίσθη τϑορὶνθα {Π6 ῥγῖοθ οὗ 
Δα Ἰββίοη ἴο {πὸ ἀγαιηδίϊο τοργοβοηΐα- 

(ἰοη5. (ΓΤ [[π15 ΒΥ 5 {Π|5 ὈσΊ ν ΠΘΡ6 νὰ 8 

οχίθπαρα οὐἱν ἴο {ΠπΠ6 ῬΟΟΓΘΙ ΟἸΠΖΘΠΒ ; 
ατοίο τηδϊηΐαϊηβ {παὖ Ὁ νγὰβ ῸΓ “8}} 
ΑἸΙΚῸ γα τ1η [Π6 ΘΟ τ ν, ΓΟ ΟΥ ῬΟΟΥ.᾽ 
ΑΤΟΠΘΆΘΙη18 88 τῆς διωβελίας ἐπιμελό- 

μενος ΤηΔ  πᾶνρ πᾶ {πῸ τὶρῃΐ το ἰπι- 
ῬΟΒΘ ἃ ἤπθ οὴ ὁπ ψῆο Πδαᾶ θη 6 ΖΖΙ θα 
{πὸ ῬαΡ]Ϊο Τπη65. -- ἐπιβολήν: ΠοΙδ ἃ 
γεπαίξῃ, 7π6. "ΤΠ ἀθῃμαρόριο νγὰβ ποῦ 

ἢ 561 ἀθον Βαβρίοϊοι 1 γ ἅΓΘ τὸ 
ΟΥθαϊῦ 178. χιν. 2ὅ, οσΘ 6 [15 

ΒΡΟΚΘΗ οὗ 8ἃ5 “1πΠ6 Ὀ]Θαι-ογρα Ατοπο- 
ἀθιπτι5. ὙΠῸ 5016. ποῦ ἃ {{{Π|Δ οἵ {ΠπῸ 

ῬΘΟΡΙΘΒ ᾿ποηθγ. [Ιἢ ἀγσ. ἤαη. 1190 

15 ν]οῦ πὰ ΠΟΥ 15 ΚΟ ἃ5 {Π6 {γγΡὸ 

οἵ 411 {ποῖ οα ὙΠΟΠὶ {πὸ 5]1ηΡῈ Δη4 

ΥΤΟΥ5 ΟἵὗἨ οπΐγαρθοιβ Τογίαπο᾽ πᾶνο 

ἀομο {πὶ ννουβῦ; 80 {παῦ 1Ὁ 15 8814 

Ἰγομ 8}}γ οὗ ΟοαΙριβ αὖ {πὸ δοπηο οὗ 

15 γΟΘΒ, 

“ΤῸ σοτϊηρ]θῖθ μΪβ ΠᾺΡ π68Β 
ἯἨδ6 οὐρπὺ ἰο πᾶν βοῦνϑα αὖ βθᾶ ψἱ ἢ Εγϑβὶ- 

πἰά6Β,᾽ 



86 ΞΕΝΟΦΩ͂ΝΤΟΣ 

μεγέθους τοῦ χειμῶνος. 
’ 

Τιμοκράτους δ᾽ εἰπόντος ὅτι καὶ 
16 τοὺς ἄλλους χρὴ δεθέντας εἰς τὸν δῆμον παραδοθῆναι, ἡ 

βουλὴ ἔδησε. 
“-“ ’ ἈΝ 

στρατηγῶν κατηγόρουν ἄλλοι τε καὶ Θηραμένης μάλιστα, 
δικαίους εἶναι λόγον ὑποσχεῖν διότι οὐκ ἀνείλοντο τοὺς 

, ν Ν Ν » ὃ Ν ἣν ,ὔ » Ν 

ναυαγούς. ὅτι μὲν γὰρ οὐδενὸς ἄλλου καθήπτοντο ἐπιστολὴν 

0 ἐπεδείκνυε μαρτύριον, ἣν ἔπεμψαν οἱ στρατηγοὶ εἰς τὴν 
Ν Ν » Ἁ “-“ Ἂ » Ἀ » ’ ᾿ Ν 

βουλὴν καὶ εἰς τὸν δῆμον, ἄλλο οὐδὲν αἰτιώμενοι ἢ τὸν 

χειμῶνα. μετὰ ταῦτα δὲ οἱ στρατηγοὶ βραχέως ἕκαστος 
5 ’ » Ν 5» ’, ’ , Ν Ν 

ἀπελογήσατο, ου γαρ προὐτέθη σφίσι λόγος κατα τον 

Ν Ν “ ν Ν Ν Ἁ 

νόμον, καὶ τὰ πεπραγμένα διηγοῦντο, ὅτι αὐτοὶ μὲν ἐπὶ 
Ν ’ ,’ Ν Ἀ 5 ’, “ “-“ 

25 τοὺς πολεμίους πλέοιεν, τὴν δὲ αναίρεσιν τῶν ναναγων 

“ 3. εἰς τὸν δῆμον: [ὉΓ {τ4] Ὀν {6 
ΘοοΙθβίϑ. --- παραδοθῆναι : δὲ εἰεἰἱυοτεεὶ, 
(η6 βίδπαϊηρ ΘΧΡΓΘΒΒΙΟῚ ΤῸΓ {Π|158 δοί. 

ΟΥ̓ Ἰ)οπι. Χχι. 2 παραδοῦναι εἰς ὑμᾶς 
(1.6. δικαστάς). ῬΙαΐ. 7)εηι. 26 παραδο- 
θεὶς εἰς τὸ δικαστήριον. --- ἔδησε: ἃ νἱἷο- 
Ἰαϊίοπ οἵ {πΠῸ βοπαίουιαὶ οἵδ Υ Π]0 ἢ 

ΓΆΠ οὐ δήσω ᾿Αθηναίων οὐδένα ὃς ἂν 

ἐγγυητὰς τρεῖς καθιστῇ τὸ αὐτὸ τέλος 
τελοῦντας κτλ., [ΤΥ ἰἴ 15. ποῦ ῬΓΟΌΔΌΙΘ 

πα {Π6 δοουβθα γΟΤΘ ἩΠΑΌ]Ὸ το ῥτὸ- 

ἄποο {π0 στρα υϊγοαὰ βαγοίϊοβ, βίποθ ἴῃ 

{Ππ6 ϑοοϊοβῖα (7) πῆδὴν ἴγθοὶν οὐογοα 

{ΠΘΙΒΟΙν 65 ἴῃ {Ππῶΐ οαρδοῖίν. Βαϊ 16 

ΒΘΠΟΓΑ δ᾽ γι θ η 8 την Πᾶν ΒΏΓΙΠΝΚ αὐ 
ἢγβί Τγοπὶ Ῥγοβοητηρ {ποτ βοῖνθβ, Ρὸ- 

ἱπρ ονογανοα Ὀν {πὸ υἱοόϊθποθ οἵ {πὸ 

ΔΟΘΠΒΑΤΟΠΒ, 

4, κατηγόρουν: {1115 ΟΥ̓ ΠηΔΥ ἴα ΚΘ 
411 1πὸ οοπδβίβ. οἵ ἱπάϊγ. αἶβο. ἢ 1ηἴ,, ἃ8 

ΠΟΙΘ; ὅτι νν1{}| ἃ Ππῖΐο τηοᾶρ, ἃ8 ἴῃ 17 

πα νἱῖ. 1. 98.; ουθ ἃ Ῥγίϊο., ἃ8 ΑΘ ΒΟΒ, 
Αῳ. 2Τ1 εὖ γὰρ φρονοῦντος ὄμμα σοῦ 

κατηγορεῖ. --- δικαίους εἶναι κτὲ. : οι] 

ἰο τοπαΐοῦ απ ἀὐσεσοιπί. Οὐ {πὸ ἰαϊοπι, 

5οὸ. ΟΝ, θα τ; Ὁ. 901, 1, 

». 1; Η, 52. ΟΥ ῬΙδι. 4ροῖΐ. 188 

πρῶτον μὲν οὖν δίκαιός εἰμι ἀπολογή- 

σασθαι. --- τοὺς ναναγούς: ποῦ ΠΊΘΓΟΙΥ͂ 
ἀπ6 Ῥοαϊθβ οἵ {πὸ ἀθδὰ (πο ὰρ}ι 1 ννἃ8 
ἃ ΒΔοΙρᾷᾶ ἀπ ἴο ΤΘΟΟΥ͂ΘΥ {π656 ἴ0ῸΓ 
ῬᾺΓ141), θὰὺ 4180 ἔπ πηθη 811}} αἰῖνο 
οἡ {πο ἀἰβαθ] θα βρβ. Οὐ 32 «πᾶ 6. 

ΤΟ οσιΒ ΒΡΟΑΚΒ. ΟἿΪΥ οὗ {πὸ 
ἀοαά, ἀπα {πὸ πορ]οοΐῖ οἵ Ῥιγίαὶ σἰΐθβ. 
ὥρο ατοίρ᾽  ποίο, Ψ ἼΠ|.. ο. θ4, ». 170 1᾿ 

- ὅτι μὲν... καθήπτοντο : ἀοροπα5 ἢ 
μαρτύριον, α5 ουἱάσηποο {Παὶ {πεν ἰαϊὰ {δε 
δίαπια θὰ πὸ ὁπεὲ εἶβο. “ΤΉΘΥΔΙΘΠΘΒ 

᾿οΡΘα ἴοὸ πγοὺν {Π6 ΤΟΒΡΟΠΒΙΙΠἰν ἀπ 
1π6 οὐὔϊατα ἀροῃ Οἴπιογβ, ἔγοπὶ ἢἶβ Οὐ 

ΒΠΟ ογβ (οὐ 6. 88; 1.2. 82). ὙΠῸ 
ΟΠ ΟΙα] τοροτῦ οὐ {πὸ θατύ!6 οοπίαϊπρα 
ΠῸ ΤΟΡῸ ΚΟ οἵ Πἶπη. 

δ. ἀπελογήσατο: 5ἰπρ. ΤΟΙ γγίηρ ἰὸ 
ἕκαστος, ἰπδίοα οἵ Ρ]. ἴπ ἀρτϑοιηθηΐ 
ἢ στρατηγοί. (ΟἿ Απη. 1. 8. 9 πάν- 

τες δὲ οὗτοι ἕκαστον τὸ ἔθνος ἐπορεύετο. 
Κτ. 3ργν. 68,1,8. (ΟΥ̓ Η. θ244. ΟΥ- 
ΒΟΙΥΘ {Ππᾶΐ διηγοῦντο, αὖ ἃ ψ͵ΘΑΙΟΥ α18- 
ἴδπορ, μὰ85 πού 0610 τη6 ἱπῆποπορ οὗ 

ἕκαστος. --- σφίσι: ἱπάϊτ, ΤΘΗ͂., (πΠοὰρ}ι 
ποῖ ἴῃ ἃ ἀοροπάρηϊ οἴαιιβο. Καπη. 
4δδ, ποίο 9; Καὶ ϑργ. δ1, 2, 8, το κατὰ 
τὸν νόμον : ὙὙΠΊΟῊ συαταηθοα ἴο 6π0}} 

ἃ ἀοῇηϊίο {ἰπ|0 [ῸΓ 118 ἀοίθμῃορ, --- 

Ὁ ΟΣ 

Ν Ν “ ΕἸ ΄, δι » - ΄“- 
μετα δὲ ταυτα ἐκκλησία έγένετο, εν 7) των 4 

δ 



ἙἘΛΛΗΝΙΚΑ Ι. 7. 51 

προστάξαιεν τῶν τριηράρχων ἀνδράσιν ἱκανοῖς καὶ ἐστρα- 
’ » ΄ Ἁ ,ὕ ἈΝ » 

τηγηκόσιν ἤδη, Θηραμένει καὶ Θρασυβούλῳ καὶ ἄλλοις 

τοιούτοις: καὶ εἴπερ γέ τινας δέοι, περὶ τῆς ἀναιρέσεως ὁ 
50 " » ΕῚ Ν Ε ’, δ ’, Φ 

οὐδένα ἄλλον ἔχειν αὐτοὺς αἰτιάσασθαι ἢ τούτους οἷς 

80 προσετάχθη. καὶ οὐχ ὅτι γε κατηγοροῦσιν ἡμῶν, ἔφασαν, 
’, ἊΝ ΒΕ Ν ΣΡ. Φ 4 Ν Ν ΄,΄ 

ψευσόμεθα φάσκοντες αὐτοὺς αἰτίους εἶναι, ἀλλὰ τὸ μέγε- 

θος τοῦ χειμῶνος εἶναι τὸ κωλῦσαν τὴν ἀναίρεσιν. τού- 
των δὲ μάρτυρας παρείχοντο τοὺς κυβερνήτας καὶ ἄλλους 

τῶν συμπλεόντων πολλούς. τοιαῦτα λέγοντες ἔπειθον τὸν Ἰ 

86 δῆμον - ἐβούλοντο δὲ παλλοὶ τῶν ἰδιωτῶν ἐγγνᾶσθαι ἀνι- 
μὰ Ν 5» ») 5» ε , ψ᾿ ’ 

στάμενοι: ἔδοξε δὲ ἀναβαλέσθαι εἰς ἑτέραν ἐκκλησίαν - 
, Χ τυ χ. κ Χ - ᾽ Ἃ ΄ Ἀ ν 

τότε γὰρ ὀψὲ ἢν καὶ τὰς χεῖρας οὐκ ἂν καθεώρων: τὴν δὲ 
Ν ΄ 5 Ἂ ν ΄ ἘΠ Ν 

βουλὴν προβουλεύσασαν εἰσενεγκεῖν ὅτῳ τρόπῳ οἱ ἄνδρες 
’ὔ 

κρινοιντο. 

πλέοιεν : {Π6 Ῥ͵Γ68. ορέ. σθργθβθηΐπρ 
{Π6 ἱπηρῇ. ᾿πᾶϊο. οἵ αἷτ. αἴβο. ὁσΟῸΓΒ 
4150 ἴῃ ἰϊ. 2. 17 πα βἰβθγῃῆθοσο. ΟΜ. 
10, 2, ν. 1 ὃ. --- ἐστρατηγηκόσιν : τολο 
λαα αἰγεακῖψ βεγυε α8 σεπεγαίς (566 1. 

2 4. 10: Τῆπο, τ Ηϊ, 76.. 9).. 83π6 50 

ΓΟ ΓΘ ιίοα Ὀν Θχρϑυίθποθ ἔοσ {πὸ ἀυΐν 
ΔΒΒΙρηΘα, 

6. δέοι: 86. αἰτιάσασθαι. ὅ3868 οῃ ἴΪ. 
3. 19. --- αὐτούς: {πΠ6 500]. οὗ {Π6 
ῬΓΙΠΟΙΡΆ] γοτῸ (διηγοῦντο) 18 ΘΧΡΤΟΒΒΘΩ͂ 
ἢ {Π6 ᾿πῇ,, Θομίγατν το {Π6 τα]. ΟΕ. 
154, 5; Η. 940. -- ὅτι γε: 7ι8ὲ δεραιιξο. 
-- κατηγοροῦσιν: ῬΟΞΒΙΌΙΥ οὗ ἃ Ἰοϊηΐ 
ΔΟΘΌ ΒΘ ΓΟ Ὀγ ΤΉΘΓΔΙΊΘΠ65 8Δπ4 ΤΉΓδ- 

ΒΥ θα] 8. οἡ {Π6 οσοαβίοη οὗ {πῸ σϑπο- 

ΓΆ]5᾽ τϑροῦῦ ο {π6 ϑοπαίθ. ΤΠθγδῖηο- 
Π68 ΔΙοπθ βίδπαβ ἔογί ἢ ἃ8 [ΌΤΙ] 80- 
ΟαΒ6., θοίἢ ἴη Χρη. (31, θ6]ον") ἀπ ἴῃ 

Πῖοά. (Χ11Π1. τοι]. --- ἀλλὰ τὸ μέγεθος 
ἐν εἶναι : {πΠ6 Ἰηῇ. ἀορθηαβ ἀροὸπ φά- 
σκομεν ἴο 6 ΒῈΡΡΙ6α ἔτγοτῃ ψευσόμεθα 
φάσκοντες. 8366 οπ 1. 39. 

Ἴ. ἔπειθον: ἱπιρῇ. οὗἨ ἱτηπηϊποπΐ 80- 
τἴοη ; ἐλευ τρόγα οἡ {6 ροΐϊπὲ 97 ρεγβιιαά- 

ἵππῳ, ἴυεγθ ἴῃ ἃ ζαιὶγ τσαᾶῃ ἴο ρεγϑιαάε. 
ΑΜΈΎ. 11, ν. 4. -- ἀνιστάμενοι : 566. 05 
6. 12. --- ἀναβαλέσθαι: 1.6. 1πΠ6 ἢπα] 
ἀθοϊβιο ἃ8 ἴο {πΠ6 ραλ]ῦ ΟΥ ΠΠΟΘΘΠΟΘ 

οἵ [ῃΠ6 ρϑῃθγαϊβ. Ὑπαΐ {Π6 φοο]θβία 

Πα ΔΙγθδαν ἀθοϊαρθα τὸ βηἰθγίαϊη 1ῃ6 
ΔΟΘΙΒΑ ΓΙ, ἈΡΡΘΆΙΒ ἴτοπὶ {Π6 τΘ80]- 

τοη {παῦ 1Π6 βοπαΐθ στϑροτΐ ἃ ἄθουθθ 

Ῥγθβουιθίπρ {πΠ6 ἔοσιη οἵ ρτοοθάμπγο. 
ΟΡβοσνο {παῦ, γ 8116 {η6 ΠΙρΗΐ νγ88 ἴοο 

αἴτὰ ἴοὺῦ ἃ νοΐθ ΠΟ που] Πᾶγθ 
βαγϑα {Π6 σῬΠΘΓΔΙ5, ἰὉ νὰ γϑῦ βίγσοῃρ 

ΘΠΟΠΡῊ [0 866 8. ΤΠ] 8} ΥἹ]ν ἴοΓ Δα] Ο Τ- 
τηθηΐῦ 8Δη6 {Π6 Τϑβο] τ10η ᾿πβίγποίηρ 

16 βθηδίο. ---- τὰς χεῖρας : ἃ8 [Π6Υ ΨΟΓΘ 
ἘΡΠ ΘᾺ ἴῃ νοίϊηρ. ---- προβουλείσα- 
σαν: ἃ5 ἃ ΓΘ, ΠῸ τηρᾶβϑασο οοα]α 6 

δἀοῖθα ἀΡοη ὈΓ {Π6 ἈΒΒΘΙΌΙΥ ἀπ} τη 6 
βοηδίθ δα σοηβιαθγρα δ ηα ἔΟυΤη8}}Υ 
ΤΟ ουυθα 1 (0 {παῦ ον ἴῃ [Π6 5ῆ8}6 
οἵ ἃ προβούλευμα. --- κρίνοιντο : ορί. το- 

ῬΓΘΒΘη ΤΙ ηρ᾽ ἸΠΈΘΥΤ. Β007γΥ. οἵ αἰτν. α86. 
σα. 244: Ἡ. 982 " (2). 

8. ᾿Απατούρια: ἃ Πγ66 ἀαγ8᾽ ἔρϑβίϊ- 
γα] ἴῃ ἴῃ6 τποηῖ Ῥυαπορβίοη (Οοΐο- 

“ 5 “-“Χ. [ 

μετὰ δὲ ταῦτα ἐγίγνετο ᾿Απατούρια, ἐν οἷς οἵ 8 
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κ » 

40 τε πατέρες καὶ οἱ συγγενεῖς σύνεισι σφίσιν αὐτοῖς. οἱ οὖν 

περὶ τὸν Θηραμένην παρεσκεύασαν ἀνθρώπους μέλανα 

ἱμάτια ἔχοντας καὶ ἐν χρῷ κεκαρμένους πολλοὺς ἐν ταύτῃ 
»“»- »-" ΄ -»" 

τῇ ἑορτῇ, ἵνα πρὸς τὴν ἐκκλησίαν ἥκοιεν, ὡς δὴ συγγενεῖς 

ὄντες τῶν ἀπολωλότων, καὶ Καλλίξενον ἔπεισαν ἐν τῇ βουλῇ 

45 κατηγορεῖν τῶν στρατηγῶν. ἐντεῦθεν ἐκκλησίαν ἐποίουν, 
» ΓΟ ε Ἀ » ’ ,, ε »»Ώ ’ὔ ,’ 

εἰς ἣν ἡ βουλὴ εἰσήνεγκε τὴν ἑαυτῆς γνώμην Καλλιξένου 

εἰπόντος τήνδε: ᾿Επειδὴ τῶν τε κατηγορούντων κατὰ τῶν 

στρατηγῶν καὶ ἐκείνων ἀπολογουμένων ἐν τῇ προτέρᾳ 

ἐκκλησίᾳ ἀκηκόασι, διαψηφίσασθαι ᾿Αθηναίους πάντας 

κατὰ φυλάς - θεῖναι δὲ εἰς τὴν φυλὴν ἑκάστην δύο ὑδρίας" 
» » ε ’ Ν ω ΄᾿ ’ὕ ,ὕὔ ΄σ -»"» 

ἐφ᾽ ἑκάστῃ δὲ τῇ φυλῇ κήρυκα κηρύττειν, ὅτῳ δοκοῦσιν 

ἀδικεῖν οἱ στρατηγοὶ οὐκ ἀνελόμενοι τοὺς νικήσαντας ἐν 
- ’ » Ἀ ’,’ ,’ . ᾿, ’΄ » 

τῇ ναυμαχίᾳ, εἰς τὴν προτέραν ψηφίσασθαι, ὅτῳ δὲ μή, εἰς 

7 Ῥ6Γ), αὖ πο ἢ [Π6 ΤΟ ΌΘΓΒ οἵ 680} 
φρατρία οατηθ ἰοροίηο᾽ ΤῸ ΘΟΙΠΙΠΊΟΠ 
[οβιϊν 165. ὙΤΠΘΒΘ ἔδυ ν σας σΙη ΡΒ 
Πα υῖτἢ τπηοαγηἴ} τϑοο ]Θο οΠ8. οὗ 

{Ππ|Ὸ0 τ ββὶ Πρ ΤΠΘΠΠΘΥΒ Οὗ {Π6 φρατρία 
ΟΟΥΓΔΙΗΙΪν Πλδ 16 1{ ΘΕ ΒΙΘΓ ἴῸΓ {Π Δ ΟΟΟΤη- 

ΡΙΪοο5 οὗ ΤΉ ΘΓΔΙΘΠ6Β ἴ0 ΒΘΟΌΓΘ [ῸΓ 1}18 

ῬΌΓΡΟΒΟΒ ἃ {πτοηρ Οἵ ῬΘΟΡΪΟ, {πδη ἴἴ 

{πον πα ποοάρα τὸ 566 Κ {ΠπῸπ| οὔ ΟΠ 6 

ὈΡ ὁπ ἴῃ {πὸ οεἰΐν. ὙΠπαῦ {πὸν Ρτο- 

Ουγρα ῬΟΥΒΟΠΒ ποῖ δοία Π Ὁ ΤΠΟΌΓΠΘΓΙΒ 

ἴο ἈΡΡΘΑΓ ἴῃ ΤποΟ Πρ ἴπ {ΠῸ Ἀ556Π)- 

ὈΠν, τπ6 Ιαηστιαρο οὗ {πὸ ἰοχύ 4068 ποῦ 

πη} ]ν ; ΤΟ] ΠΠΟΌΓΠΘΥΒ, ΤΑΤΠΘΙ, ΘΓ 

βοιρσἢξ, πὸ ΒΠο ἃ οοπιὸ ἴῃ ἃ ὈΟΩ͂ν ἴο 
{Π|6 ἈΒΒΘΙΠΪν 48 ΚΙπβιηθη οὐ {πὸ Ἰοβί. 

- σφίσιν αὐτοῖς : ἀλλήλοις. 5.11 

συνέβησαν αὐτοὶ αὑτοῖς. --- ἐν χρῷ κεκαρ- 
μένους : δλογη εἶοβε 0 {διὸ εζίη ᾿ ἃ ΟΚΘη 

οὔ τηουγηΐϊηρ ἅτηοηρ {πὸ σθοκβ, ὙΠῸ 

ΒΌΔΠΥ ὑγ ΓῸ πιοϑῦ ΒΟΓΕΡΌΠΟΙΒ ἴῃ {Π|6 
ΡῬτγοβογναίίοη οἵ {πὸ παὶσ. ΔΑ [Ὁ}] ποδὰ 

οΟὗὨ ΠαΙγ ννὰβ 16 τηλὺῖς οἵ ἃ ἴγθο τηΔῃ ; 

8 Βῃανθη ποδα {πὸ Ῥαᾶμο οὗ ἃ βἷανο. 

9. ἐντεῦθεν: εαἴζοῦ {τπΠ6 Αρδίαυτνία. 

Δ ἈΒΒΘΙΡΙΥ σου] Παγαϊν Ὅ6 Ποὶᾶ 
ἀΔυτίηρ ἃ Γοβν ἃ], --- ἐποίουν : {Π6 ἱπιρῇ. 
ἰῖβ 864. ῳ 1ἴὸ ἀθβοῦθ, νΠοτο {Π6 80Γ. 

νὰ] Οὔἱν παιταίθ. ΟΜΈ. 19, ν. 2. 

ΤῊ Ῥγοοθοαϊηρβ οὐ {Π6 ἈΒΒΘΙΊΌΪν 10]- 
Ἰονν ἴῃ ἀθίδι!. -- Καλλιξένου εἰπόντος : 
ἦ.ε. τὸ τϑβοϊαίίου οἵ {ΠῸ6 βοπαΐρ, ἃ8 

᾿ηονοα ὃν ΟΠ ΧΘΠ5, ννὰ8 αἰ θοΐουο 
{πὸ Ἀββοιηθν. ΟἿ 26. -- κατηγορούν- 

των κατά: {Π6Ὸ ῬΓΘΡ., ὈΠΈΒΌΔΙ ΑΥΓΘΥ 
κατηγορεῖν, 5 ἀΟῸ Ὀ. 1655 ἀἀἀρα ΠΘγΘ ἔο τ 
ΟἸρΆγηθδβ, Ὀθοδαβο {ΠῸ Ῥαγίϊο, ἰβ αἸδῸ 

ἴπ {πὸ σοη.; θυ οὐ Ἡ ΡΟσ 68 ργὸ ἤιια. 
χχχῖν. 29. κατ᾽ Εὐξενίππου δὲ κολακείαν 

κατηγορεῖς. --- ἀκηκόασι; {Π6 51}}}. οἵ 
{πὸ ἀπΐθο. οἴαιιβθο ἈΡΡΟΔΓΒ ἢγβι ἴῃ 

{6 ΤΟ] ] ον πη ῬΓΙΠΟΙ͂ΡΆΙ οἸαθβο (᾿Αθη- 

ναίου). Κἄμπη. 962 6. --- διαψηφίσα- 
σθαι κτέ.: 5. ἔδοξε. (ὦ. 271; ΟΜ. 
105; Η. 967 ἃ. ----θεῖναι... ὑδρίας : Δῃ 
ΟΡΘη ῬΆΠ]]οῦ 18. ΡΙΟΡΟΒΘΩ͂, σΟΠ ΓΑΥν ἴὸ 

ὁπβίοιη ; 866. οἡ ἷΐ. 4. 9. -- ἀδικεῖν : 
ὑὸ φιεΐῳ. ΟΑΜΤΈ. 10, ν. 4. -- ἀνελό- 

μένοι : ΒΡΡΙ ΘΙ ΓΤ Ὺ ΡΑΓΙΪΟ, ΘΧΡΓΘΒΒ- 

ἴηρ' ΤΠ ΠΠΘΓ, Η. 98, 
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τὴν ὑστέραν: ἂν δὲ δόξωσιν ἀδικεῖν, θανάτῳ ζημιῶσαι καὶ τὸ 
55 τοῖς ἕνδεκα παραδοῦναι καὶ τὰ χρήματα δημοσιεῦσαι, τὸ 

δ᾽ ἐπιδέκατον τῆς θεοῦ εἶναι. παρῆλθε δέ τις εἰς τὴν 
ἐκκλησίαν φάσκων ἐπὶ τεύχους ἀλφίτων σωθῆναι" ἐπι- 

’ ΕῚ » »“ Ἀ 5 ’ 5Ν »“ 5» »᾿ 

στέλλειν δ᾽ αὐτῷ τοὺς ἀπολλυμένους, ἐὰν σωθῇ, ἀπαγγεῖ- 
λ ΄“Ὁ ὃ ́. “4 ε Ν 5 5 (λ Ν 5 ’ 

αι τῷ ΟἾμῷ οτι οι στρατῆγοι ουκ ανειλονήοτους αριστους 

60 ὑπὲρ τῆς πατρίδος γενομένους. τὸν δὲ Καλλίξενον προσε- 
’ὔ ’  - Ἃὦ 5 

καλέσαντο παράνομα φάσκοντες συγγεγραφέναι Εὐρυ- 
’ὔ’ ’ὔ ε ’ Ὁ,» ’' 

πτόλεμός τε ὁ ΠΕεισιάνακτος καὶ αλλοι τινές. τοῦ δὲ δήμου 
» - ὍἿι κα Ν ΒΕ 20 5Ω 2 ὃ δ 5 9 ΄, 
ενιοι ταυτὰ ἐπηνουν, ΤΟ οὁε πλὴ ος ἐβόα εινον ειναι, εἰ μη 

10. θανάτῳ ζημιῶσαι καὶ... παρα- 
δοῦναι ; [Π6 ννεῖρ του 468 15 Ρυΐ ἢγβῦ, 
τ πὰρ ἀραϊηδῦ {Π6 ΟΥΘΥ οὗ {{πῚ6 
(Πγβίθυοη Ργοίθγομ). ---- τοῖς ἕνδεκα: 

τΠ6 θοατα σΠπαυσϑα ψ ἢ 1Π6 Θχθοιτοη 

ΟΥ̓ Ῥ6η8] βϑθηΐθῃηοθβ. [0 οομπβίβίθα οὗ 

ΟΠΘ ΤΠΘΠΊ ΘΓ ἔτομη Θ8 0 ἢ {γ106, ΞΟ] Θοῖρα 

ΔΠΏΠΈΔ}}1}ν ὈΥ Ἰοΐ, τ] ἃ γραμματεύς. 
Τὺ νγὰβ σπαυροα 4150 ὙΠ [Π6 ΒΌΡΘΓΙΗ- 

ἰθηάθηοθ οἵ ῬΥΙΒΟΠΒ 4η6 {Π6 ΡΟ] ]Ο6. --- 

τῆς θεοῦ : ΑΤΠ6Π8, ᾿ηἴ0 γγΠο056. [θ1η}}]6- 
{ΥΘΑΒΌΡΥ “ἤονοα θοβίαθ {Π6 τὶ ἢ σνο- 

{ἶἰγθ οἴου ηρβ πα ἰὰγρο διηοιηΐβ οὗ 
ΤΘηΐ ΤΊΒΗΥ ἢΠ65 ΘηΐΓΘ, οἵ Οἴμοβ {ΠῸ 
ἔθη Ρᾶγΐ, Δπ6 αἰβδὸ {π6 τθητῃ οἵ 8]] 

Ῥοοΐν πᾶ οἵ οοπῆβοαίθα ργοροσίγ. 
ΒόρΌΚΗ, διὸ. βεοη. Ρ. 217. 

11. παρῆλθε: οαπι6 ἠογιυαγα. Οὐτ- 
{{ι5᾽ “νγ͵ὰὰβ Ῥγοσπορα᾽ ἰ5 8η ΘῸῃοὸ οὗ 
Μιοτα ἀπα ΤΙ]. 4}} τϑῖῃοῦ {Π8η οἵ 

ΧΘΠΟΡΠοη. ὅθε ἀτοίθ᾽β ποίθ {ΥΠ1|. 

ς. θ4, Ρ. 199). --- ἐπὶ τεύχους ἀλφίτων : 
τροπαὶ πιδαί-ἐδ, ποῦ ἃ. ἐὺ ὁ πιεαὶ. 80 

πλοῖον σίτου τηϊσὴὗ ΤηΘΔῊ ἃ 60Υη-8}1ρ ἃ 8 
Ὑ6}} 45 ἃ βἠΐρ-ἰοαεἰ ὁ δογΉ. --- τοὺς ἀρί- 
στους... γενομένους : ἰΐο8ε τοῖο λα 
5ἠοιση ἐπεηιδείυοβ ὑγαυεδέ ἵπ {6 οατιϑ6 
ΤΠιοῖν᾽ σοιηΐγη. 

12. προσεκαλέσαντο : 5:ἰπιηιοηοεἶ δο- 
υὔοτγε δοιινί, ἴ.6. Βουγϑα ποίϊοθ οἵ ἃ ῥσοβ- 

ΘουτΊοη. --- παράνομα... συγγεγραφέ- 
ναι: {Π6 ἀϑι18] ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΠ 18 γράφειν, 

5606 94. “Αἣν οἸτΖροη τηϊρηῦ γαῖβθ 8} 
ΟὈ͵]θοτίοη ἴο {πΠ6 ἑαΚίηρ οὗ {π6 νοΐθ ὃν 
ἀθοϊατίηρ {παῦ ἢ6 νυ]βΠ: 64 ἴο Ὀτὶπρ ἴῃ 6 
τηοίϊοη ἃ5 ΠΠ|6ρΡᾺ] ἴο {πΠ6 σορηίΖαηορ οὗ 
ἃ οσουγτῦ οὗ ΙΔ ὈΥ ΤΙη68Πη8 οὗ {Π6 80- 
681168 γραφὴ παρανόμων. ὅΠΟ 8ἃ 4606]8- 
ΤΆΓΟΙ Ὑγ85 Πη8 46 ἩΠ6ΘΓ οδίἢ (ὑπωμοσία) 

Δ Πα προρββιίαίθα 4 Ροβίροπθπιθηΐ οὗ 

τΠ6 νοϊϊπηρ.᾽ ΟΠΟΘΙΠΔ ΠΗ 5 Απίϊῳ. ο 

(ἔτϑθοθ, Ῥ. 584. --- καὶ ἄλλοι τινές : εὐ 
ΓΡΙαΐο7 «χἴοοϊι. 5808 6 ποῦ δὲ (τεθνή- 
κασι) πρώην οἱ δέκα στρατηγοί; ὅτι ἐγὼ 
μὲν οὐκ ἐπήρομην τὴν γνώμην οὐ γὰρ 

ἐφαίνετό μοι σεμνὸν μαινομένῳ δήμῳ 
συνεξάρχειν - οἱ δὲ περὶ Θηραμένην καὶ 
Καλλίξενον τῇ ὑστεραίᾳ προέδρους ἐγκα- 

θέτους ὑφέντες κατεχειροτόνησαν τῶν 

ἀνδρῶν ἄκριτον θάνατον. καίτοι γε σὺ 
μόνος αὐτοῖς ἤμυνες καὶ Εὐρυπτόλεμος, 

τρισμυρίων ἐκκλησιαζόντων. --- δεινὸν 
ἴΠ6 ἀθπη08 Μ01 ποῖ βυ ον 118 

ΒΟΥΘΓΘΙΡῚ ῬΟΥΘΙ ἴ0 6 Πϊπηϊϊθα θυθη 
Ὀν {Π6 Ὄχι βίϊρ Ιαννβ. Οὗ [Ὁ 6π|.} υτχ. 
88 ὁ δῆμος ὁ ᾿Αθηναίων κυριώτατος ὧν 
τῶν ἐν τῇ πόλει ἁπάντων, καὶ ἐξὸν αὐτῷ 

ποιεῖν ὅτι ἂν βούληται. --- εἰ μή τις 

ἐάσει: “1 1Π6 ῬΘΟΡΙΘ 5που]α Ὀ6 Ῥτο- 
νϑηΐρα ᾿᾿; οἤ υἱ. 4. 2 εἰ μή τις ἐῴη. 

Η - 
κτε.: 

1 

12 
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5, Ν δῆ , ὰ 4 Ἄ. Ἦ κ , τις ἐάσει τὸν δῆμον πράττειν ὃ ἂν βούληται. καὶ ἐπὶ τού- 18 
85 τοις εἰπόντος Λυκίσκου καὶ τούτους τῇ αὐτῇ ψήφῳ κρώε- 

- -“ 

σθαι ἧπερ καὶ τοὺς στρατηγούς, ἐὰν μὴ ἀφῶσι τὴν 
΄ὦ 5 ’ ’ «ε Ν Ν » ’ 

κλῆσιν, ἐπεθορύβησε πάλιν ὁ ὄχλος, καὶ ἠναγκάσθησαν 

ἀφιέναι τὰς κλήσεις. τῶν δὲ πρυτάνεών τινων οὐ φασκόν- 
των προθήσειν τὴν διαψήφισιν παρὰ τὸν νόμον, αὖθις 

τὸ Καλλίξενος ἀναβὰς κατηγόρει αὐτῶν τὰ αὐτά. οἱ δὲ ἐβόων 
Ὁ“ Ν 5 ’ 

καλεῖν τοὺς οὐ φάσκοντας. οἱ δὲ πρυτάνεις φοβηθέντες 
ὡμολόγουν πάντες προθήσειν πλὴν Σωκράτους τοῦ Σωφρο- 

18. ἐπὶ τούτοις : ἐπεγειροη. ---- ἐὰν μὴ 
ες κλῆσιν : τὐνέε55 ἐλον βἠοι αὶ τοϊάγαιν 

ἐλ βιιηιποη8, εἰϊδηιῖ88. {1 οοπιρίαϊηί. 

τὰς κλήσεις ὈΘΙΟΥ ΘΠ ΡΠ 581Ζ65 {ΠῸ δος 

{πᾶ ἘΓΥ ῬΓΟΙ ΘΠ 8 18 ποῦ Ἀ]Ὸπη6 ἴῃ 

ἱηγοκίηρ ἴΠ6 γραφὴ παρανόμων. 

14. πρυτάνεων: ἴἸ6 ΠῖΓν Βοπδίουβ 
ἔγομι Θ8 0} φύλη --- Βυσοσραϊηρ ἴῃ δ 

ΟΥ̓ΘΙ ἈΠΠΌΔΠΎ οι γ π πΘα Ὁν Ιοί --- 
οοηβίϊ αἴθ ἃ βίδηαϊηρ σομηἱτ66 ΤῸΓΣ 
ΟΠΘ-ἴθητἢ οὗ ἴη6 γᾶ. “ΤῊΪ8. 60η)- 

πηϊτῖθο ποῖ Οἱν πα οΠατρο οὐ {6 

θυβίηθββ οὐ {Ππ6 βοηδίρ, ΐ οοηνοηρα 

Δηα αἀἰϊγοοῖθα {Π6 ἈΒΒΟΠΊΌΙΥ ἃ5. Ὑγ06]]. 
ΕἼΟΠῚ {ΠΘῚΤ ΠΌΤΟΥ νὰ 8 βο] θοϊθα ἀ41}}ν 
ὈΥ Ιοῦ ἃ ἐπιστάτης, ὙΠῸ ΡὈγρβι θα ἴῃ 

1π6 πιρρίϊηρβ οἵ οί βοπαῖθ πὰ 

ἈΒΒΟΙΠΌΪΙΥ ΔΠηΠ νγὰ8 ἴπ6 οπβίοαϊαη οὗ 
τη6 Κουβ πα ΚΘϑροῦ οἵ {ΠῸ 8681. Οὐ 
ΘΟΠΟΘΙηΔηη, ““πέϊφ. ῬΡ. 9710 ἢ, -- οὐ 
φασκόντων : τεϊιδίηῃ. --- καλεῖν: 86. 
εἰς δίκην. (ΟἿ κλῆσιν 18. --- παρὰ τὸν 
νόμον : {πῸ ΠΙΘΡΆΠΥ σοηβίβίοα. ποὶ 
Οπν ἴῃ σοπαοιυηηΐηρ 41} {π6 δοοιβρα 

ὈΥ ἃ βίπρ!θ νοΐο, {πο ῸΡ ἢ {}}18. 18. 1Π6 

τηδῖπ {πη ἴῃ οογαῖοβ᾽ τη (866 {Π6 
ποχί ποῖθ), νὰΐ ἰὴ ἀθηνίηρ {Π6Πὶ ΟΥΠΘΥ 

σΟηΒΕ ΠΟ ΠΑ] σιαγαπΐθοβ, ἱπο] ααϊηνσ 

ἄπο ποίϊοθ υἱ1}} ἃ [Ὁ}} Ὠρασῖπηρ ἀπᾶ 
Γαὶγ {γ1 4] ὈΥ ἃ ΒΥΥΟΓῚ ΠΙοαβίουυ. “ΕἼΟΠῚ 

411 {πΠ686 ΒΘΟΌΓΙ [168 1Π6 σΘΠΘΓΆΪΒ ὙὙΟΥΘ 

ΠΟῪ ἴο Ὀ6 ἀρ αΥτθῶ, απα δα τ οα ΤῸΓ 

ΤΠΟῚΓ ᾿ἶνθβ, ΠΟΠΟΊΓΒ, 8Π4 ΤΟΥ 68 10 

18:6 ΒΡ ]6 νοΐθ οὐ {Π|6 ἉΠΒΎΥΟΤῚ ΡΌΡ]Π1Ο 
ἈΒΒΘΙΌ]Υ, ΥἹΠΠπου Πϑασὶηρ ΟΥ ἀοίθπορ. 
(ατοίρ.) --- τὰ αὐτά: 86. 848 ἀρδίηβί 
ἘαΤῚ ΡΊΟΙΘΠ.18, 

15. πλὴν Σωκράτους : {πὸ ῬΠ]]ο5ο- 
ῬΠΘΙ ΒΒ. ΟἿΪΥ ἰαβίθ οἵ Ῥυθ]ῖο οὔῆοθ 
Ῥγοιρηῦ ἃ τοϑῦ οἵ ΤΟΓᾺ] οοισαρο. ΗΘ 
γγᾺ 8 ῬΙΓΟΡ. ἐπιστάτης ἴοΥ {Π6 Δ Υ Ἀπ ἃ8 
ΒῈ0 ἢ σου] σοῖμβο ἴο Ρὰΐ {Π6 αποβίϊοῃ. 

ΠῚ νγ ἃ ἴο οὔϑαϊῦ ἴπ6 βίαϊθμῃηθηΐ ρμὰΐ 
ἰπΐο Πἰβ τηοὰτῃ ἴῃ {Πη6 “χἱοολιι5 (8566 
Οἢ 12), Πἰβ τϑῦτβ8] τϑβα θα ἴῃ Δα ΠΟ ΌΤτ- 
ἴῃς Ῥτοοθραϊηρβ [0 ἴπ6 ποχί ἄδν δηᾶ 
80 ΘΠΔὈ]Ϊηρ ΤΠΟΓΔΙΉΘΠ65. ἃπα (Ἀ]]1χο- 
ΠῚ ἴ0 ΒΘΟΌΓΟΘ ἃ 1688 Β[ΠΌΟΤῚ ΟΠ Αἰτ- 
ΤΊ8Π. --- ΤῊ ΟΥΠΘΓ ΟσΟΟι 8 ΔΤ 88 [0]- 
ἸΟΥΒ: --- 

(1) 2δηι. ἵ. τ. 18 βουλεύσας γάρ ποτε 
ννον ἐπιστάτης ἐν τῷ δήμῳ γενόμενος, 
ἐπιθυμήσαντος τοῦ δήμου παρὰ τοὺς νό- 
μους ἐννέα στρατηγοὺς μιᾷ ψήφῳ ἀπο- 
κτεῖναι πάντας, οὐκ ἠθέλησεν ἐπιψηφίσαι, 

ὀργιζομένου μὲν αὐτῷ τοῦ δήμου πολλῶν 
δὲ καὶ δυνατῶν ἀπειλούντων. 

(2) 70ἰά. ἵν. 4. ἢ ἐπιστάτης γενόμενος 
οὐκ ἐπέτρεψε τῷ δήμῳ παρὰ τοὺς νόμους 
ψηφίσασθαι, ἀλλὰ σὺν τοῖς νόμοις ἠναντιώ- 

θη τοιαύτῃ ὁρμῇ τοῦ δήμου. 
(3) ῬΙαΐ. 4. 82} ἐγὼ γάρ, ὦ ᾿Αθη- 

ναῖοι, ἄλλην μὲν ἀρχὴν οὐδεμίαν πώποτε 
ἤρξα ἐν τῇ πόλει, ἐβούλευσα δέ" καὶ 
ἔτυχεν ἡμῶν ἡ φυλὴ ᾿Αντιοχὶς πρυτανεύ- 
ουσα, ὅτε ὑμεῖς τοὺς δέκα στρατηγοὺς τοὺς 
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ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ι. 7. 

, ᾿ ἀπ τοα » 3 9 ἃ Ἀ , , 
νίσκου οὗτος δ᾽ οὐκ ἔφη ἀλλ᾽ ἢ κατὰ νόμον πάντα ποι- 
͵ Ν Ν “Ὁ 5 ἈΝ » ’ » ε Ν 

ἥσειν. μετὰ δὲ ταῦτα ἀναβὰς Εὐρυπτόλεμος ἔλεξεν ὑπέρ 

18 τῶν στρατηγῶν τάδε" 
8ϑἊν “ 

Τὰ μὲν κατηγορήσων, ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, ἀνέβην ἐν- 
ὔ ’ 5 ’ 3, Ν » ὙΑ ἃ 

θάδε Περικλέους ἀναγκαίου μοι ὄντος καὶ ἐπιτηδείου καὶ 
Διομέδοντος φίλου, τὰ δ᾽ ὑπεραπολογησόμενος, τὰ δὲ 
συμβουλεύσων ἅ μοι δοκεῖ ἄριστα εἶναι ἁπάσῃ τῇ πόλει. 
κατηγορῶ μὲν οὖν αὐτῶν ὅτι ἔπεισαν τοὺς συνάρχοντας 
βουλομένους πέμπειν γράμματα τῇ τε βουλῇ καὶ ὑμῖν, ὅτι 
» Α “Ὁ Ἅ Ν ᾽ὔ ’ 

ἐπέταξαν τῷ Θηραμένει καὶ Θρασυβούλῳ τετταράκοντα 

καὶ ἑπτὰ τριήρεσιν ἀνελέσθαι τοὺς ναναγούς, οἱ δὲ οὐκ 
'᾿ ’ὔ, 

ἀνείλοντο. 

οὐκ ἀνελομένους τοὺς ἐκ τῆς ναυμαχίας 

ἐβούλεσθε ἀθρόους κρίνειν, παρανόμως, ὡς 

ἐν τῷ ὑστέρῳ χρόνῳ πᾶσιν ὑμῖν ἔδοξε. 
τότ᾽ ἐγὼ μόνος τῶν πρυτάνεων ἢναντιώ- 
θην μηδὲν ποιεῖν παρὰ τοὺς νόμους, καὶ 

ἑτοίμων ὄντων ἐνδεικνύναι με καὶ ἀπάγειν 

τῶν ῥητόρων καὶ ὑμῶν κελευόντων καὶ 

βοώντων, μετὰ τοῦ νόμου καὶ τοῦ δικαίου 

ᾧμην μᾶλλόν με δεῖν διακινδυνεύειν ἢ 
μεθ᾽ ὑμῶν γενέσθαι μὴ δίκαια βουλευομέ- 

νων φοβηθέντα δεσμὸν ἢ θάνατον. 

(4) 14. (τῳ. 414 ἃ πέρυσι βουλεύειν 
λαχών, ἐπειδὴ ἣ φυλὴ ἐπρυτάνευε καὶ 

ἔδει με ἐπιψηφίζειν, γέλωτα παρεῖχον 
καὶ οὐκ ἠπιστάμην ἐπιψηφίζειν. --- ἀλλ᾽ 
ἢ: Δ θυ πθρ᾽. ΘΧΡγ ΒΒ Οηβσξη 151, ἐαοερί. 

16. τὰ μὲν, τὰ δὲ, τὰ δέ : ἀἄν. 6. 149, 
κ. 1; Η. θ54 Ὁ. ΤῊΘ ΟΥΘΙ ργοροβθα 18 
ποῦ 5(σι οὐ] γ Το] ]ονγθα ἴῃ {Π6 ΒΡΘΘΟΙ,, ἴο 

ἴο κατηγορήσων ΟΟΥΤΟΒΡΟΠα 17--19; τ0Ὸ 

ὑπεραπολογησόμενος 29 {ΐ.; ἴο συμβου- 
λεύσων 190-29. --- Περικλέους ἀναγ- 
καίου : [18 ῬΟΙΙΟΙΪΘΒ νγα8 1Πη6 β50η (ὉΥ͂ 

Αβραβὶ8) οὗ {π6 1] πβίσὶουβ βίθ θη 8, 
8ΔΠα 50 οουβίη οἵ ΑἸΟΙ δ θ5, ἃ5. νγᾶβ 

4150 Ἐπσυ ρΡίο θσηι5 (4. 19). --- ὑπερα- 
πολογησόμενος : ς΄. ὑπὲρ αὑτῶν ἀπολο- 
γήσασθαι 19. 

ἤοπι ἠδ ρινροβο. 

5" »“"Ἤ ἥς ᾿ΕΝ, Ἀ » 

ειτὰ νυν Τὴν αιτιαν κοινὴν εἐχουσιν ἐκείνων 

17. ἔπεισαν: 58. ἴο σῖίνα ἋΡ {818 
ῬΌΓΡΟΒΘ (ππαουβίοοα ἔγοιμ βουλομένους 
πέμπειν). ὅ0, ἴοο, Ἵπμπο. 11]. 32 ἐπεί- 

σθη, ἢ 5ιι{}γεεὶ ᾿ϊηιβο  Γ ἰο δὲ αἰϊξοιααεα 

μετέπεισαν οι] Ὀ6 
ΟἸΘΑΓΘΓ. --- γράμματα : ποῦ {πΠ6 τϑρογΐ οὗ 
16 θαΐε]6 ἀούμ}}}Υ βοηῦ (ἐπιστολήν. 4), 

Ὀαύ 4 ῬΑΥΙΟΙ] 1 ΒΡ] μΘπΐ4] στϑροσὺ 
οονοσίηρ {Π18 οὁη6 Ροϊπί. 1οα. (ΧΙ. 

101) βίαίθβ {πΠαὖ [Π6 σϑῃθ 4 ]5 αἸα βοπᾶ 
800} ἃ τϑροῦῖ. Τὴ ἔνο Δοοοιηῖβ ΤΥ 

Ὀ6 Τϑοοπο θα ὈῪ ἀϑϑαμηΐηρ ἐπαὺ ΠὨ1ο4ο- 
ΓΒ 85 866 ἃ ΤηϊδίακΚο ἴῃ οΠαγδοίου- 
ἰχὶηρ᾽ 88 ΟἹ οἾ8] (πρὸς δῆμον) ἃ Ρῥγὶναΐθ 
Ἰθιῖου οἵ οὔθ οὗ {Π6 ἴὉᾺ βσΘΠΘΓΆ]8 
(συνάρχοντα) ἴο ἔτγοη48 δ ΠΟΠΊ6. 
ΘΌΘΝ ἃ Ἰοίου νου Βο0) ὈΘΟΟΙΩΘ ΡῈὉ- 
πὸ; 8πη4 {Ὁπ6 ἔδοῦ νοι] ρον 8. ΘΟΪΟσ 
οὗ {τὰ ἴο ΤΥ ιηθηθβ᾽ ἀθΐθπο : 1]. 
3. 85 ἐγὼ δ᾽ οὐκ ἦρχον δήπου κατ᾽ ἐκεί- 

νων λόγου κτέ. --- ὅτι ἐπέταξαν : ἀ6- 
ῬΘΠα 5 ΠΡΟ γράμματα (86. λέγοντα). (7. 
ι. 39. --- τῴ Θηραμένει καὶ Θρασυβού- 
λῳ: 866 ὁη 1 0, (ἡ ὅ. --- τετταρά- 
κοντα καὶ ἑπτά: {Π6 ἀοί41} οὗ 581}8 ἴο 
τη ΚΘ ΠΡ {Π|5 ΠΌΤΗ ΘΓ 18 σίνθη οἡ 80. 

18. εἶτα νῦν κτέ.: 80 (ἤδη δεν (1Π6 
ἔουῦ ΡῈ Π6ΓΆ]8) λασυε ἐδ ὀίαπιθ ἵπ σοπι- 
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ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 

0.7 ε , Ν 9 Ν Ἂ ’ , 6 9 
ἰδίᾳ ἁμαρτόντων, καὶ ἀντὶ τῆς τότε φιλανθρωπίας νῦν ὑπ 
» ΄ ’ Ἂ » ’ , 

ἐκείνων τε καΐ τινων ἄλλων ἐπιβουλευόμενοι κινδυνεύουσιν 
" ΄, ν Δ ε ε ͵΄ ΄ὕ Ἀ ΄ Ν 
ἀπολέσθαι" οὔκ, ἂν ὑμεῖς γέ μοι πείθησθε τὰ δίκαια καὶ 
ν »-“  ΡῬ, ,ὔ 5» ἴω ’ὔ 3, » ὅσια ποιοῦντες, καὶ ὅθεν μάλιστα τἀληθῆ πεύσεσθε καὶ οὐ 

μετανοήσαντες ὕστερον εὑρήσετε σφᾶς αὐτοὺς ἡμαρτη- 
κότας τὰ μέγιστα εἰς θεούς τε καὶ ὑμᾶς αὐτούς. συμβου- 

“ - -“ 

λεύω δ᾽ ὑμῖν, ἐν οἷς οὔθ᾽ ὑπ᾽ ἐμοῦ οὔθ᾽ ὑπ᾽ ἄλλου οὐδενὸς 
» » “Ὁ ε [4] ἈΝ ἣν, 5 “Ὁ » ’ 

ἔστιν ἐξαπατηθῆναι ὑμᾶς, καὶ τοὺς ἀδικοῦντας εἰδότες 
Φ 

κολάσεσθε ἧ ἂν βούλησθε δίκῃ, καὶ ἅμα πάντας καὶ καθ᾽ 
"4 ΄ » Ἀ ,ὔ 5 Ν ’ ε ’΄ ’, δ Ἃ “Ὁ 

ἕνα ἕκαστον, εἰ μὴ πλέον, ἀλλὰ μίαν ἡμέραν δόντες αὐτοῖς 
ε Ἁ ε -“ » ’, Ν Μ) »-" ͵᾿ 

ὑπὲρ αὑτῶν ἀπολογήσασθαι, μὴ ἄλλοις μᾶλλον πιστεύ- 
Ἅν,. δ᾽ εἱδι " - » ϑυύ αι, δ » - ᾿, 

οντες ἢ ὑμῖν αὐτοῖς. ἴστε δέ, ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, πάντες 
ν Ν ἴω ΄’ ϑ' 5 » ’, ὰ ’ 

ὅτι τὸ Καννωνοῦ ψήφισμά ἐστιν ἰσχυρότατον, ὃ κελεύει, 

πῖον τοῦ ἦι ἐλοβο (ΤΠΘ ΙΓ ὕσσο ΘΟ] ρτι68) 
τοο αἰονε παῖδ {Πι6 πεϊδίακο. 6 βρϑδᾷκ- 

ΘΓ ΤΟ]]Ον 8. Ρ 18. ἰσοη θα} σορκο οἵ 
Ῥϑγῖο!οβ πὰ Το άο0η. --- φιλανθρω- 
πίας: ἴῃ Ββρᾶγτίηρ ΤΠ ΘΓ ΠΘ 65. δηἢ 

ΤΉΓΑΒΥ θα] 18 ἴῃ {Π6ῚΓ ΤΘΡΟΥΤί. --- ὑπ᾽ 
ἐκείνων : ΤΠ ΘΥΆΠΊΘΠ65. ἀπ ΤΉΤΑΒυθΙ- 
ἴᾳ8. ΤΉΘΓΟ 5 ἃ Πα τν ἴῃ {πὸ ρυϊηϊοα 

ἴοχὲ πο νοῦ ποῦ Ρὸ ἴθ] ἴῃ {Ππ|Ὸ 
ΒΡΟΚΘῚ ΒΡΘΘΟΙΙ, βίποο ἃ ροβίασο νου] 

ΤΠ ΚΘ ΟἸΘΆΣ {Π6 τοΐθγθηοο οἵ {Π6 το- 
Ῥθαϊθα ἐκείνων. 

19. οὐκ κτέ. : ηοἱ 80 το! ἐΐ δὲ 17 ἡοιι 
ἐαΐξο πὶ αὐἰυΐοο; ἃ Βυυθορὶπρ ποραίίοη οἵ 
411 {παΐ 18 ἃ δὶσπηθ ἴῃ {πὸ ρυοοοάϊηρ 

Βθηΐθποθ ἘῸΓΣ {πὸ δοοοηΐ οἵ οὔκ, 566 
8.39) :1; Η.1198. Ἐύδε. (12,.8); 

ΠΟυΘΥΘΥ, ἀθηΐθβ {Π6 σοΥγθοίηθ88 οἵ {πὸ 

δοσοηῦ ὙΠ 6, 48. ποθ, {πὸ ΤΟ]] ον ἢ ρ᾽ 

56. 18 ΟἸΟΒΟΙν σοπηοοίοα τ} {Π6 ῥσο- 
οραϊηρσ. ΟΥἹ ΡῬΙαι. ἤερ. 480 ἃ οὔκ, ἄν 

γε ἐμοὶ πείθωνται, Ῥλαφεὶο 89 1ν οὔκ, ἄν γ᾽ 

ἐμοὶ πείθῃ .---- καὶ ὅθεν κτέ.: 1.6. καὶ ταῦτα 
ποιοῦντες ὅθεν, κτὲ., απαὶ 80 αοἰΐη {δαὶ 

ἡ οἱ! ἰσαγη {6 ἐσα, απὰὶ πο ἢηαὶ 
ἰο ψοΗΥ βογγοιῦ (μετανοήσαντες) τυλόη ἰθ0 

ἰαίο, εἰο. --- σφᾶς αὐτούς : 566 ΟΠ 1. 28, 
ΤΠΘ μη ρὸ θ᾽ ἀν οὶαβ [6 τορουϊ 0 

οἱ ὑμᾶς αὐτούς. --- εἰς θεούς κτέ. : οοπ- 
ἰταβίθα υυῖτἢ ὅσια, ἃ5 (εἰς) ὑμᾶς αὐτούς 
τ δίκαια. --- συμβουλεύω κτέ.: 7 
οἠἥεν ψοιῖ αὐἰοΐσε τη ριιγβαηοο Γ᾽ τολίελι. 

ἐν οἷς τοῖρυβ ἴὼ δὴ δηΐθο. ΟὈ]. ἴπ- 
γοϊνοα ἴῃ συμβουλεύω. ---- εἰδότες : τοὐίλ 

Πα κηοιοίοεφο. --- ἅμα πάντας καὶ καθ᾽ 
ἕνα ἕκαστον : ῥοίλ αἰΐ ἰοφείλιον ἴῃ ἃ 56 - 
ΘΓ] αν, ἃ5. {ΠῸν Δ1Ὸ 411] οὐ ἰγῖα] δὲ 

{Π|6 Βα πὴ0 {ἰπ|0 ΤῸ {ΠῸ βϑὴθ οἴΐϑηοο, 

απαὶ εαοΐι οπθ δὴ ἐιϊηιβοί  βισοα! ν, ἃ8 1ῃ6 

Ιανν τϑαυίγτοβ, ΤῊΘ ΤΟ] ΘΙΠΡΠ 5818. 18 

ἢ {πὸ Ἰατίον ἰδ α, ἃ8. ἈΡΌΘΑΤΒ ἴσοι 118 
ἰτοσατίοι ἀπὸ στοϊτθσαῖίοι (21, 28); τηὴ6 
ΤΟΥΠΊΟΙ 8 {ΠτΟ Οἷὖ 8ἃ8 ἃ ΒῸΡ ἴο 

ΟὈΥ̓ΡΟΤΊΙΒ. --- ἀλλά; αἱ ἰοαβδ. ΑΥ̓ΤΟΥ͂ ἃ 
οοπᾶ. ; Ἡ. 1040, 3 ἃ. 

20. τὸ Καννωνοῦ ψήφισμα: ἰ{ {Π18 
ῬΒΟΡΙ ἶβηηδ ἰ5 σθοῖτθα μοτὸ ἴῃ [Ἢ]],10 4068 
ποῦ τόπο} 16 αποβίϊοη οἵ βϑρασγαῖο 
{18}; {ποὰρ {ΠῸ ΒΡΘΆΚΘΟΙ ἈΒΒΌΠΘΒ 

{Π|8. ἸπηηοἸαοῖν αἰουναγα (πρῶτον 
Περικλέα). “ΤΙΝ. τὶρηντ τναὰ8 ἀν Ε]688 
Τὰ ἀδτηθηΐα] πα ἐπ Ρ] Ἰοῖς ἴῃ ΑἸ Θπίδη 
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ἐάν τις τὸν τῶν ᾿Αθηναίων δῆμον ἀδικῇ, δεδεμένον ἀποδι- 
κεῖν ἐν τῷ δήμῳ, καὶ ἐὰν καταγνωσθῃ ἀδικεῖν, ἀποθανεῖν 

100 εἰς τὸ βάραθρον ἐμβληθέντα, τὰ δὲ χρήματα αὐτοῦ δη- 
" ΕΥ κ ΄“- Ν 5» ὃ , εὖ 

μευθῆναι καὶ τῆς θεοῦ τὸ ἐπιδέκατον εἶναι. κατὰ τοῦτο τὸ 
9 ᾿ 7 ,ὕ θ Ν ,ὕ͵ κ Ἀ ,ὔ 

ψήφισμα κελεύω κρίνεσθαι τοὺς στρατηγούς, καὶ νὴ Δία, 

ἂν ὑμῖν γε δοκῇ, πρῶτον Περικλέα τὸν ἐμοὶ προσήκοντα. μῖν γε δοκῇ, πρ μ ή 
3 Ν ’ δυν 5 5 -“ Ν Ἄ ΄-Ἔ ΕΣ 

αισχρον γαρ μοι εστιν εκεινον πέρι πλείονος ποιεῖσθαι ω) 

106 τὴν ὅλην πόλιν. τοῦτο δ᾽ εἰ βούλεσθε, κατὰ τόνδε τὸν 
΄ ’, Ψ » Ἐν, ων »-" ε ,ὕ᾿ Ν ,ὔ 

νομον κρινατε, ος ἐστιν ἐπι τοις ἱεροσύλοις και προδόταις, 

ἐάν τις ἢ τὴν πόλιν προδιδῷ ἢ τὰ ἱερὰ κλέπτῃ, κριθέντα ἐν 

7 7υτβρυιἄθποθ, ΠΚ6 ΟἿΤ ΟὟ {γ184] Ὁ 
7υτγ; δηὰ 1π ουὐθυσϊϊηρσ ἴ ἰαν {Π6 

ΘΑ Ρ᾿14] 16 σΑ} 1 οὗ {Π6 Ξοπδίθ σϑβο]ὰ- 

τοπ, ὙΒΙΟῊ πῆρα τϑοοῦγβο ἴο [Π6 

γραφὴ παρανόμων. τοῖα ΠοΙ] 5, οη 1Π6 
σοΟΠίγατυ, [81 {Π15 ΞΘ Ἰβτηδ “τ γ88 ἴῃ 6 

ΠΥ οηδοίπηοηΐ δῇ Αἴμ θη τ ΠΊΟΝ τηδθ 

16 ΠΙΘΡΑ] ἴο γοΐθ ροπ {ΠῸ 6856 οὗ ἔντο 
ΔΟΟΙΒΘΩ ῬΟΙΒΟῚΒ δὲ ἴΠπΠ6 β8π|6 {{π|6.᾿ 
566. 18 Ἰοηρ ἀπά βίγοῃρ ποῖθρ {(ΥΠ|Η-λ. 
α. 64, ». 196 ἘΠ]. --- ἰσχυρότατον : 1.ε. ἴπ 
ἔπ}} ἔοτοο. --- ἀδικῇ : Ὑ 1 ἔοτοα οὗ ρΡετ- 
ἔεςΐ, δὲ απ οῇεπαάεν αφαϊπξί. "ΤῊΪ5 ἀξᾶσο 
Θχίθπαβ ἴο 411 {Π8Ὸ τηοᾶθβ οἵ {ΠῸ Ῥτεξ. 

Κύμη. 382,35 απᾶ 4; Κτ. ὅν. 53,1, 

5. 4π6 ὅ. --- ἀποδικεῖν : ΟΟΟἾΓΞ ΟἾΪΥ ΠΕΙῸ 
ΔΠῚ 15 ῬΙΟΡ. 8 ἃτομδίβιη Ῥγθβοσυ θα 

ἴπ {π6 Ῥβορῃίΐίβτηα. ϑ1)85 ἀ6ῆπεβ 1ἴ 
ὈΥ ἀπολογεῖσθαι. ---τῷ δήμῳ: ἃ ἴτεᾳ. 
Τηθίοηστη ἤρου ἐκκλησία. ὅ6θ. ὅ.ποο- 
ΤῊΔΠΠ᾿5 7λε “Α55επιδίϊες οὔίλε Αἰλπεπίαπ, 
Ρ. 26. ---καταγνωσθῇ ἀδικεῖν: ῥὲ αὐϑ- 
7μασεά σι. ὙὍΠ6 σοττθβροπᾶϊηρ 
δεῖν σοηβίΓ ΟἿ ΟΟΟΊΓΒ, Υ. 4. 90 

ἄνδρα μὴ καταγιγνώσκων ἀδικεῖν. --- τὸ 

βάραθρον: {Π6 ἔνγο τηοβὲ ἀξ] τη 685 
οὗ ὀχϑουτοη δὲ ΑΙ ΘΠ ΟΓΘ ΡΟ ΞΟ ησ' 

Ὀν Πριη]οΟΚ, δπα Πυτ]ησ ἱπίο ἃ ἀθορ 
ΒΌΤΡΘ ουΐβιαθ {πΠ6 οἷν ἴπ τῃ6 ἄθπηθ 

Οεἰτίδαδο, νγοβὲ οὗ {πῸ δουόρο β, ποΐ 

ἴατ ἴσγοτη [Π6 Ῥηῆγχ. ΤΠ Αγ ΙΉΓΤΊΠῚ 
ὙΥ85 πΞ66 ἴῃ ΘΑΙΙῪ {{Π|68 ; [ῃ6 ΠΕΙΏΪΟΟΚ 

αἀο6ξ5 ποῖ βθϑῖῃ ἴο πᾶν ὕθδπ 564 πη} 

ΠΡᾺΓ {Π6 οἷοξθ οὗ {π6 Ῥϑὶορομπθβίδῃ 
ΥΔΓ. -- δημευθῆναι: ε΄ δημοσιεῦσαι 10, 
Δα δημόσια εἶναι 22. 

21. προσήκοντα: “7 ἀναγκαίου καὶ 
ἐπιτηδείου 10. --- περὶ πλείονος ποιεῖ- 

σθαι: ἐο ππαΐε πιοτε οὔ, Οπ 1Π6 Ἰἀΐοτη, 
Ξ66 Η. 805" 

22. τοῦτο δ᾽ εἰ βούλεσθε: ἐγ γον ρτε- 
εν {πῖβ, πδτη ΙΥ, ἴΠ6 σοῦγβο ἀθουὺξ ἴο 

ΡῈ βυρροβίθα. 8ὃ6ε Η. 6964 δπᾶ οπ 
11. 3. δ9 ; θαΐ {π6 σοππεϑοίΐοη οὗ τποπρηξ 
Ὀούνεοπ {ΠῸ Ῥτοῖ. δπᾶ δροᾶ., 845 νὲ]] 

45 [15 τ|ιξὲ οἵ τοῦτο ᾿τητη θα δον αΐοσο 
τόνδε 15 ἀππηδίῃγα!. (ΟΟΙαΠαρσοΠ᾿ Β οτη- 
οπάἀαδίομ, τοῦτο (ΠΕ͵ΠΟΙΥ, {π8ΐ [Π6 {{14] 

ΡῈ οοπαποϊίρα δος. ἴο {π6Ὸ ρῬβορῃϊβιηδ 

οἵ Οὐδῃπομι8) δ᾽ εἰ μὴ βούλεσθε, γἱο14 5 
Ρεσπδρβ ἴΠπῸ Ὀθξῖ Ξ6ηξθ. --- ἐπί: ἐο πιεεΐ 
ἐλκε εαβε οἤἵ. ---- τοῖς ἱεροσύλοις καὶ προ- 
δόταις : Ξ66 ὁπ 1. 90. --- προδιδῴ. 
κλέπτῃ: ΟΌΞΟΓΥ 6 {πὸ οΠϊδβεῖς μοκίεου 
οὗ {πδ6ξθ0 ἔνγο Ὑ ΓΒ ἴῃ {Π6ῚΓ τοΐθσοποθ 
ἴο ἑεροσύλαις πα προδόταις, ὈῪ πΒΙΘῊ 
αἰτοπτίοη 15 σοπίγοα ὁπ ἴΠ6 οτίτηθ οὗ 
ἴγθϑβοη. ΕῸΓ ἴῃ6 ἴθηξβθ, 566 ὁΠ ἀδικῇ 

20. --- τὰ ἱερά : Ξαοτεα γϑξξοὶβ οὐ οἴξετ- 
ἴησβ; εἴ, ΙΞοΟΥ. σιπ. 120 εἰς δὲ τὴν ἀκρό- 

609 



ἘΕΝΟΦΩΝΤῸΣ 

ὃ ᾽ὕ’ “᾿ θῃ Ἀ »- ΕῚ “Α΄. - ΕῪ 

ικαστηρίῳ, ἂν καταγνωσθῇ, μὴ ταφῆναι ἐν τῇ ᾿Αττικῇ, τὰ 

δὲ χρήματα αὐτοῦ δημόσια εἶναι. 
’ ε ’ ,, 

τούτων ὁποτέρῳ βού- 

τὸ λεσθε, ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, τῷ νόμῳ κρινέσθωσαν οἱ 
ν Ν ν ν 

ἄνδρες κατα ενα εκαστον διῃρημένων τῆς ἡμέρας τριῶν 

ερῶν, ἑνὸς μὲν ἐν ᾧ συλλέγεσθαι ὑμᾶς δεῖ καὶ διαψηφί- μερ μὲν ἐν γΎ μ 
Ος ᾽ ω ΄»“- - ’ ε ’ Β' Ὁ 

ζεσθαι, ἐάν τε ἀδικεῖν δοκῶσιν ἐάν τε μή, ἑτέρον δ᾽ ἐν ᾧ 
κατηγορῆσαι, ἑτέρου δ᾽ ἐν ᾧ ἀπολογήσασθαι. 

ΝΝ 

τούτων 

116 δὲ γιγνομένων οἱ μὲν ἀδικοῦντες τεύξονται τῆς μεγίστης 
τιμωρίας, οἱ δ᾽ ἀναίτιοι ἐλευθερωθήσονται ὑφ᾽ ὑμῶν, ὦ 

»-ς ΕΥ » » 

᾿Αθηναῖοι, καὶ οὐκ ἀδικοῦντες ἀπολοῦνται. 
ε ω Ν Ν 

υμεις δὲ κατα 

ΕΟ Ἀ -“ “ Ἁ 

τὸν νόμον εὐσεβοῦντες καὶ εὐορκοῦντες κρινεῖτε καὶ οὐ 
’ ’ Ν » , ε ’ 

συ πολε σετε Λακεδαι ονιοις τοῦυς εκέεινοῦυς ε δο κοντα μπολεμή μ μή 
120 ναῦς ἀφελομένους καὶ νενικηκότας, τούτους ἀπολλύντες 

Ἴ πολιν ἀνήνεγκεν ὀκτακισχίλια τάλαντα 
χωρὶς τῶν ἱερῶν. --- μὴ ταφῆναι: 1Π6 
ΘΧΘΟυΤΙΟΙ 18 ΡΆΒΒΘα ΟΥ̓ΘΡ ἃ8 ἃ ΤηΔ 167 

οἵ οουγεθ. 80, Ραΐίη ἃ αἰ οσοηΐ ἴομο, 

Τιγ 8145 {Χχιὶ. 88) δῃτοἰραΐοβ Εταϊοβίμο- 

ΠΘΒ᾽ ΓΠΘΓΆΪ]. ---- ταφῆναι : ἀΘΡ6Πα8 51}}} 
ΟΠ ὃς (νόμος) ἐστίν ἉΡΟνΘ. 

23. ὁποτέρῳ τῴ νόμῳ: {πὸ ἀτί. 18 
ἴγρᾳ. θα νυ ῖἢ πότερος ἈΠ ὁπότερος. 
ΟΥ ῬΙαῖ. Μεποὴ 81 Ὁ διαφερέτω δὲ 

μηδὲν ἡμῖν ὁποτέρῳ ἂν τῷ ὀνόματι χρώ- 
μεθα. Κα. 3ργ. ὅ0, 11, 24. --- διῃρημέ- 

νων κτέ.: δαυΐϊν. ἴ0 διῃρημένης 

ἡμέρας τρία μέρη ΟΥ εἰς τρία μέρη, {1 
εἰαῃ δείπῳ αἰἰυϊάοε ἱπίο ἰζγεθ ρατί58. (ἢ 

Οητ.1. 2. ὃ δώδεκα Περσῶν φυλαὶ διήρην- 

ται, 2. 4 διήρηται δὲ αὕτη ἡ ἀγορὰ τέττα- 

ρα μέρη. ϑε6 6. 164; Η. 1726 Ρ, ο. 
ΤΗΘ ἴπγορ αν βίο ηΒ ἡ ΓΘ ἴοσ (1) 1Π6 

αοουβαίίοη, (2) {πὸ ἀρέθπορ, (3) {16 
ἀοιογιηϊπαῖίοη οἵ ἀπ 6 νϑγαϊοί. ---- ἑνὸς 

εν ἀπολογήσασθαι: {Ππ6 ἰοχί 18. ΘΟΓ- 
τρί. Ι Χρη. ἐάν τε... ἐάν τε οου]!ὰ 

Παγαϊν βίαπα [ῸΓ πότερον... ἤ ἴπ δὴ 

ἱπᾶϊγ. αφυθβίίοη. Μογρθουοσ, {ΠηΠ6 γυϑὺ- 

ἀϊού οἵ σαν οὐ ποῦ σαν οου]Ἱὰ [0]- 

τῆς 

ἸΟῪ ΟἾΪΥ ΔΥΘΓ {Π6 δοουβαίίοη δπᾶ 
ἀοίρῃοο. 

24. οὐκ ἀδικοῦντες ἀπολοῦνται: ἕλεν 
εοἱ ] ποῖ, τολίϊο ποὶ σι, δὲ ρμὲ ἰο ἀφαίλι. 

ΤῊΪΒ 18 {π6 56η86 τϑαιγθα, ας τΠ6 

ΟΟΠΠροίΐοη οἵ Ῥαγίϊο. 8ΠπΠ4 υϑὺῦ [18 
ΠΆΓΟΙ. ΒΟ ἃ8 ἴο ννασσϑηΐ ἴΠ6 βίηρὶο 

ποραῖνο (εγ 111. ς. 18, πᾶ βθ6 Αρρ.). 
20. εὐσεβοῦντες καὶ εὐορκοῦντες: 

εὐϊἐἢ τευόγθποα 70. {μὲ φοάβ απὰ γτεφατὰ 
]ογ ψοιιν οαἰδδ; ἴπ6 Ἰαὐίου ἀσίν Ὀοὶηρ 
ἱποϊ ἀρὰ ἴῃ {πὸ Τοσιηθσ. ΤῊΘ Γοΐθσθποο 
8 ἴο {π6 οδἷῃι οἵ οἰ ΖΘ ΒΡ, ἴῃ Ραγί 88 

ΓΟ]]νν8 : καὶ εὐηκοήσω τῶν ἀεὶ κρινόντων 
ἐμφρόνως, καὶ τοῖς θεσμοῖς τοῖς ἱδρυμένοις 
πείσομαι, καὶ οὕστινας ἂν ἄλλους τὸ πλῆ- 

θος ἱδρύσηται ὁμοφρόνως- " καὶ ἄν τις ἀναι- 

ρῇ τοὺς θεσμοὺς ἢ μὴ πείθηται, οὐκ ἐπι- 

τρέψω, ἀμυνῶ δὲ καὶ μόνος καὶ μετὰ πάν- 
των. καὶ ἱερὰ τὰ πάτρια τιμήσω. ἵστορες 
θεοὶ τούτων. ϑὅ10}. }Ἴον. 4.3. 48. ---- ἐβδο- 
μήκοντα: ςἡ 6. 84. -- τούτους : ΤορΘδ 8 
Ὑ] ἢ} Θὰ ΡΠ 818. {π6 ΟὉ]. τοὺς ἀφελομέ- 

νους. Η. 697; εὐ 1᾿. 3. 48. ἐκεῖνος, 

Α͵80, 8 Βοιῃθίϊπηθβ ϑρθἃ {πΠ8, 848 ἰϊ. 

4. 41. 

28 

24 

25 



ἙΛΛΗΝΙΚΑ Ι. 7. θὅ 

, ῃ 

ἀκρίτους παρὰ τὸν νόμον. τί δὲ καὶ δεδιότες σφόδρα οὕτως 26 
» ,ὕ ΕΥ Ν Ε ς “ ὰ ΕΙ͂ ΄ 5 ΄ 

ἐπείγεσθε; ἢ μὴ οὐχ ὑμεῖς ὃν ἂν βούλησθε ἀποκτείνητε 
Ἂς Ὁ ’ λ Ν Ν ΄ ’, 3 » » ΕΣ 

καὶ ἐλευθερώσητε, ἂν κατὰ τὸν νόμον κρίνητε, ἀλλ᾽ οὐκ ἂν 

παρὰ τὸν νόμον, ὥσπερ Καλλίξενος τὴν βουλὴν ἔπεισεν εἰς 
Ἀν δῆ ΕῚ -“ “ 7φ Α Ὁ » κι ἣ, 

126 τὸν δῆμον εἰσενεγκεῖν, μιᾷ ψήφῳ ; ἀλλ᾽ ἴσως ἄν τινα καὶ 
οὐκ αἴτιον ὄντα ἀποκτείναιτε, μεταμελήσει δὲ ὕστερον. 
ἀναμνήσθητε ὡς ἀλγεινὸν καὶ ἀνωφελὲς ἤδη ἐστί, πρὸς δ᾽ 
» κ᾿ ν ΄ ᾽ ΄ ε ΄ 
ετι και περι θανάτου ἀνθρώπου ἡμαρτήκοτες. δεινὰ δ᾽ ἂν 

ποιήσαιτε, εἰ ᾿Αριστάρχῳ μὲν πρότερον τὸν δῆμον κατα- 

26. τί δὲ καί δεδιότες : ὙΉΑΥ, ρῥγαῦ, 
Ὧὁ γοιι ἤξατ, ἰμαΐ γοιι αὐτῷ ἐπ {εὶς υἱοίεπέ 
λαξίε ἢ 866 ὁ 1Ϊ. 3. 47. ἘῸΓ [Π6 τπιδθ 

οὗ {π6 ραγίϊ., βοαὸ ΑΜΈ. 109, ν. ἴα. 

-οαὕτως: οοπδί. τ] σφόδρα. ὅ66 ὁπ 
11. 4. 17.---ἤ: 56. δέδιτε ἔτοτη δεδιότες. 

- ἀλλ᾽ οὐκ κτέ. : οοπβί. ἀλλ᾽ οὐκ ἂν παρὰ 
τὸν νόμον μιᾷ ψήφῳ (κρίνητε), ὥσπερ 

κτὲέ. ὙΤΠθ ρδγίίοϊθβ ἀλλ᾽ οὐκ βοῦν ἴο 
βίο ρΊ θη {Π6 ῬΓΟΠΪποπΐ ποίϊοῃ κατὰ 

τὸν νόμον ὈΥῪ ἀθηγίπρ ᾿ἰΐ8 ορροεῖίο. 
ΟΥ̓ ϊ. ς. 28 ὑποσπόνδους ἀλλ᾽ οὐ μάχῃ 
ἐπειρᾶτο τοὺς νεκροὺς ἀναιρεῖσθαι. ΤῊΘ 
τορθαίβα ἄν 15 ἴο Ἰη{ἰτηαΐθ ἐπ τορϑεϊον 
ἴπ ἱπουρηϊΐ οὗ κρίνητε. --- μιᾷ ψήφῳ: 5(. 
κρίνειν. ΤῊΘ ΞΡΟΔΚΘΓΤΘΔΟΘ6Β ἃ ΟἸἸπηᾶχ ἴῃ 
Π656 ΘΠ ΡΠ 8411|68}}ν Ρ]αορα πα βροόκεπ 

τγογβ, ΠΟ Ὀτὶπρ οὐΐ ἴογ π6 ἢγει 

ἘΠῚ. ΟΡΘΗΪΥ ἴπ6 σοπίγαὶ ἱπίαυῖν οὗ 
ΟΠ χοηθβ᾽ ΡΓΟΡΟΒ84]. 866 οἡ 20. 

21. ῬογμδΡρ5 {πθ βἰτηρ]θδί θχρ]ᾶπᾶ- 
ἰοη οὗ {Π15 γθχϑα ραββαρθ 15 τϑδοῃορ 
ὈΥ τοδάϊηρ: ἀλλ᾽ ἴσως ἂν... ἀποκτεί- 

νητε. .. μεταμελήσεσθε ὕστερον. Τῃ 

{πὶ 6486 μεταμέλεσθαι ἴΒ ἴο 6 50}- 
ΡΙΘα 8485 5310]. ἰο ἀνωφελές ἐστι ἀπᾶ 
{πο Γο 18 511} ἃ Βῃον οὗ Γθᾷβοῃ ἔοσ {Π6 
ΠΟΙ. ἡμαρτηκότες ἰῃ οοηδί. ὙΠ ἄνα- 

μνήσθητε, ν. 116 5. ΤΙ ΟἵῪ 10 ΒΠΟυ]α ἀστθα 

στ {Π6 5]. οὗ μεταμέλεσθαι. ΤῊΘ 

Ττηϑίζοῦ 15 5111} ἔα ΠΟΥ βἰτηρ ἢρα ᾿ἢ πο 

ϑαορύ ἡμαρτηκότας, [πε τοδαϊπρ οὗ [Πτθ 6 

ζαὶν Μ85.  επιεπιδεῦ ἴοι ραϊηζεϊ απὰ 
ππαυαῖϊϊϊπφ 15 τερεπίαπος υὔΐεπ 1ξ σοπιε5 

οο ἰαίε (ἤδη) απαά γεί πιογε εβρεοΐαϊ 

τοΐεη γοῖι ἤατε εγτεαὶ ἐπ α πιαϊίεν οΓ {78 
απα ἀεαίῃ. 

28. δεινὰ δ᾽ ἂν ποιήσαιτε, εἰ ἔδοτε, 
προὔθετε, ἀποστερήσετε: γοῖς τομαὶ ἀο 
α πιοηδίτοιι ἱἐπίηφ τ αῇενγ σταπίϊπα 

ΑΥϊβίατολιι.. .α αν... γοῖι 8μαῖϊ 
αερτίυε {με σεπογαὶβ. .. 07 ἐμεβε βαπῖε 
τίσηΐβ. ἘῸΤ {ΠῸ τηϊχϑα ἔοστη οὗ οοπά. 
βοπί., βθ6 ΑΜΈΤ. 84, 1α; Η. 901. --- 

᾿Αριστάρχῳ: ἃ ΘΔ 66Γ ἴῃ [Π6 ΟἸἸΡΆΤΟΙΪΟ 
του αῖοη οὗ 411 Β.Ο., ἀπ ἃ ΤΠΡΙΠΌΟΥ 

οὗ 1Π6 σογθγπιηθπΐ οὗ {πΠ6 ΕΟ Ημπη- 
ἀτγρά, οὴ ὑποβο ουθυίῆσγου πο ἤρα ψ ἢ 

{Π6 τη] συν οὗ Πῖβ ΘΟ] θαριιθβ. Α8 

ἢ Πδᾶ βογυυϑῆ 85 Δἃη ΑἰΠ πη ΡΈΠΟΓΙΑΙ, 
6 νγυὰβ δατηϊῖρα ἴο {πὸ ζογ 1 οδίϊοη οὗ 
Οεποῦ, ΠΘᾺΓ {ΠῸ Βορθοίίδῃη Ὀοιπάδτγυ, 
δ ηα Ὀοίγανυϑα 1{ το {π6 ΤΠΘΡαη5. ΤΉπο. 

11]. ο8. ΟΥ̓ {1Π6 δοίΐίοῃ Ὀγοιρῆηΐ ἀραϊπβὲ 
Ὠΐπη, ποίμϊπρ ἔασΊ ΠΟΥ 15 Κπονη. Τῷγ- 
ΘΌΓΡῚΒ (π Πεοοτ. 115) ἀββῖρηβ Δ Ποί ΠΟΥ 
ΤΘΆΞΒΟΗ [ῸΓ ΠΪ5 ΘΟΠ ΘΙΠΠΆ ΤΟΙ, ΠΆΠΠΟΥ, 

μ15 ἀρέθπαϊηρ [Π6 θΟῸΠ65 οὗ ΡΗΤΥ ΠίοΠτι5, 
-- ἃ ΘΟ] ]ραρτθ ἴῃ ἴπΠ6 ΕΌῸ ΤΣ Ηππάτγτθρα, --- 

ΘΠ ΠΟΥ ἸΟΙΘ (οη ΟΥΙ{145᾽ πηοί]οΠ) 

ΘΧΠΠΙηΘα 4Π6 ἰτὶρα ἔοΥ ἰγθᾶβοη. --- τὸν 
δῆμον: 1... τὴν δημοκρατίαν. 'ΤῊΪΒ 15 
[Π6 Ξίδπαϊηρ Θχργθββίοῃ ἴπ [Π6 οσυδίουϑβ, 

καταλύειν τὸν δῆμον. (ΟἿ. ΤΠας. 111. 81, 

21 
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0θ ΞἘΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 

180 λύοντι, εἶτα δὲ Οἰνόην προδιδόντι Θηβαίοις πολεμίοις 
“5 Ψ ε ΄, ΕΣ ’ δ ὦ ΄ Ν ἂν 

οὖσιν, ἔδοτε ἡμέραν ἀπολογήσασθαι ἣ ἐβούλετο καὶ τἄλλα 

κατὰ τὸν νόμον προὔθετε, τοὺς δὲ στρατηγοὺς τοὺς πάντα 
ὑμῖν κατὰ γνώμην πράξαντας, νικήσαντας δὲ τοὺς πολεμί- 

Ν ε “ ε 

μὴ ὑμεῖς γε, ὦ 

135 ᾿Αθηναῖοι, ἀλλ᾽ ἑαυτῶν ὄντας τοὺς νόμους, δι᾿ οὗς μάλιστα 

΄ ΄“- » 

ουὅς, τῶν αὐτῶν τούτων ἀποστερήσετε. 

; ’ » , ᾿ ,’΄ Ἀ ’ 

μέγιστοί ἐστε, φυλάττοντες, ἄνευ τούτων μηδὲν πράττειν 
΄- » ’ Ν Ν δ ὟΝ 5 Ν Ν ’ 

πειρᾶσθε. ἐπανέλθετε δὲ καὶ ἐπ᾿ αὐτὰ τὰ πράγματα, καθ᾽ 
ἃ καὶ αἱ ἁμαρτίαι δοκοῦσι γεγενῆσθαι τοῖς στρατηγοῖς. 

ἐπεὶ γὰρ κρατήσαντες τῇ ναυμαχίᾳ εἰς τὴν γῆν κατέπλευ- 

140 σαν, Διομέδων μὲν ἐκέλευεν ἀναχθέντας ἐπὶ κέρως ἅπαν- 
τας ἀναιρεῖσθαι τὰ ναυάγια καὶ τοὺς ναναγούς, ᾽᾿Ερασινί- 

Ν 5. Ἁ Ν ’ ’ Ἀ ’ 

δης δὲ ἐπὶ τοὺς πρὸς Μυτιλήνην πολεμίους τὴν ταχίστην 

πλεῖν ἅπαντας" Θράσυλλος δ᾽ ἀμφότερα ἔφη γενέσθαι, ἂν 
τὰς μὲν αὐτοῦ καταλίπωσι, ταῖς δὲ ἐπὶ τοὺς πολεμίους 

145 πλέωσι: καὶ δοξάντων τούτων καταλιπεῖν τρεῖς ναῦς 
“Ἢ “ “ ΄“ Ν 

ἕκαστον ἐκ τῆς αὑτοῦ συμμορίας, τῶν στρατηγῶν ὀκτὼ 

1 4.--- καταλύοντι, προδιδόντι: {Π6 ΡὕΥο5. δποίϊοτ. ΟἽ Το, 11, 90 κατὰ μίαν ἐπὶ 
Ραγιῖοβ. παν ἴπ6 ποίϊοηῃ οὗ ἃ ρϑγιπᾶ- 
πρηΐ ΟΠΔΓΔΟΙΘΓΙΒΙΙΟ ΟΥ βίδίο ---- λα εἰε- 
δίγοψευ, ἵλε δείγαψεν. ΟἿ τ. 50. --- προὔ- 

θετε: βίγι ον ὑβοά οὔ {πῸ ργηίαπεβ 
ΟὨΪΥ ; 6 οὗ ἴΠ6 ῬθΟρ]θ ἃ5 Ἀρρσγουϊηρ 

{Ποῦ δοίϊοη. ΟἿ ἔδοϊἑ ΡῸῚ ἃ}}- 
απ ἔδοϊ ΡΟΥ 80. 

29. μὴ ὑμεῖς γε: 86. ποιεῖτε ταῦτα. --- 
ἑαντώῶν: 1.6. ὑμῶν αὐτῶν 07 γοιτ οὐση πιαῖ:- 

ἵπη. ὅθ 1. 28, -- μάλιστα: πιαϊπίῃ, 
ΠΟΤ {Ππᾶῃ Ὅν 4}} ΟἾΠΟΓ ΤἸΠΟΔΠΒ ; ἴ.6. 1Π6 

ἴανγβ ἅτ ποί {Ππ6 8016 θΐ {πὸ οιϊοῦ 
Οδπ86 οὗ {πὸ στοδίηοββ οἵ {π6 ΑἸ] θη 8. 

-ἐπανέλθετε: 566. οἡ 10. --- τὰ πράγ- 
ματα, καθ᾽ ἅ: {λε εἰγοιπιδίαποες ππεεῦ 

τολιίελι, -ττ- εἰς τὴν γῆν : Ππαιηοῖν, ἴοὸ {Π6 
Αὐρίπυβξαο (6. 33). --- ἐπὶ κέρως: ἵπ 

οοὐλιπιπ ΟΥ βῖηρ]. ἢ], ὁπ βὶρ ὈΘμϊπὰ 

κέρως παραπλέοντες. --- πρὸς Μυτιλήνην: 
16 δος. 18 πβρὰ ἱπβίρθαδα οἵ {πὸ ἀδί. 

{ΠγΟῸ ἢ ἃ βοσΐ οὗ δββι πη] του το {Π|6 

ἴοττη Τραυγοα ὙΠ πλεῖν. ΟΥ̓ οἡ 11]. τ.Ψἄ 
Ὡ;.---Οαἀμφότερα. .. γενέσθαι : κατά ἐδαὶ 
δοίλι ἐμιίπια παΐφίι να ἄοπθ. ΤῊ ᾿ηῇ. το- 
ἴογβ ἴο {πὸ ζαϊ., ἰΚο ἀνδραποδισθῆναι 6. 

14. (ἡ ΑΜΤ. 28, 2, κ. 8. 
50. δοξάντων τούτων: Θαμΐγ. ἰο ἐὰν 

ταῦτα δόξῃ, ᾿Ἰιιδίοδα οἵ {Π|Ὸ0 ΘΟΠΊΠΊΟΠΟΓ 
ἀσο. 408., δόξαντα ταῦτα, Π]Ο} 185 πού 

πβοα 1 οοπᾶ. ἴοτοθ. ὅθ οχ 1ἱ. 30. 
- καταλιπεῖν : 51}}} ἀρροπάρης ἸΡΟῚ 

ἔφη. --- συμμορίας : Ὁ {18 ΘΙ τγ6 
ΔΙῸ ἀοῸΕ] 655 ἴο ἀπαογβίαηα {ΠῸ αἶν]- 
ΒΙ0ΠΒ οὗ 1ῃ60 ἥρος (Ποῦ 15 σψϑβ886}8 

640}}} ἀπῆου {πὸ οομηπηαπα οὗ {πὸ αΠ- 

Γογθηΐ σθηοΓαΪβ; ἔῃ Ἰδαίου ἰθομηῖοα] 
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ἙΛΛΗΝΙΚΑ 1. 7. 

᾿Ψ΄ Ν ἈΝ ΄“" ,΄ ’΄ Ἀ Ἀ ’ ΄ 

ὄντων καὶ τὰς τῶν ταξιάρχων δέκα καὶ τὰς Σαμίων δέκα 
“ “-“ - ν 

καὶ τὰς τῶν ναυάρχων τρεῖς - αὗται ἅπασαι γίγνονται 

ἑπτὰ καὶ τετταράκοντα, τέτταρες περὶ ἑκάστην ναῦν τῶν 
150 ἀπολωλυιῶν δώδεκα οὐσῶν. τῶν δὲ καταλειφθέντων τριη- 

ράρχων ἦσαν καὶ Θρασύβουλος καὶ Θηραμένης, ὃς ἐν τῇ 

προτέρᾳ ἐκκλησίᾳ κατηγόρει τῶν στρατηγῶν. ταῖς δὲ 
᾿Ψ΄ Ἁ »» 5 ΕῚ Ν ’΄ ΄ ,’ Ε] 

ἄλλαις ναυσὶν ἔπλεον ἐπὶ τὰς πολεμίας. τί τούτων οὐχ 
ε - ν “ ΕΣ » - ΄ Ν Ν ἈΝ 
ἱκανως Και καλῶς ἔπραξαν ; ονυκουν δίκαιον τα μεν προς 

1δδ τοὺς πολεμίους μὴ καλῶς πραχθέντα τοὺς πρὸς τούτους 

160 παρεσκευάσαντο. 

,Ψ ε ΄ ’ Ἁ Ἀ Ἁ Ἀ » ΄ ΕῪ 

ταχθέντας ὑπέχειν λόγον, τοὺς δὲ πρὸς τὴν ἀναίρεσιν, μὴ 

ποιήσαντας ἃ οἱ στρατηγοὶ ἐκέλευσαν, διότι οὐκ ἀνεί- 

λοντο κρίνεσθαι. τοσοῦτον δ᾽ ἔχω εἰπεῖν ὑπὲρ ἀμφοτέρων 

ὅτι ὁ χειμὼν διεκώλυσε μηδὲν πρᾶξαι ὧν οἵ στρατηγοὶ 

τούτων δὲ μάρτυρες οἱ σωθέντες ἀπὸ 

τοῦ αὐτομάτου, ὧν εἷς τῶν ἡμετέρων στρατηγῶν ἐπὶ κατα- 
’ Ν , ἃ ; ΄“- ἂψ ΄“ ΄ ΄ὕ 

δύσης νεὼς διασωθείς, ὃν κελεύουσι τῇ αὐτῇ ψήφῳ κρίνε- 
Ν ΓΔ ᾿ ΄ 5 ΄ - Ἁ » 

σθαι, καὶ αὐτον Τοτῖε δεόμενον αναιβέσεως, Ἥπερ τους ου 

πράξαντας τὰ προσταχθέντα. 

186 οὗ {πΠ6 ποτὰ ἀδίθβ ομὶν ἔτοπ 9557 
Β.Ο. --- τῶν ταξιάρχων κτὲ.: 566 6. 39. 
ΤῊ ἀφῖβϑι! ᾿Ξ ἴὸ Ὀ6 πυϑὰθ πηϑῖπὶν ἔγοῖη 

ἀπὸ αἰν βίου τμδὲ οοσαρ!οα ἴΠδ οθπῖγα 
δηα Ξυϊεοτγοα ᾿ϑραξὲ ἴῃ ἴῃ Ὀατίϊο, {ΠπῈ5 

ΒΘοῦσΙησ ἴῃ θοξὶ ΞΗ1Ρ5 ἔοτ ἴῃ ξούυῖοο. 

-δώδεκα οὐσῶν: 8.0. ἴο 6. 58, τῃ6 
ΠΌΘΟΥ οὗ 505 ΞῈΠΕ διποπὺπίρα ἴο 38. 

ΤῊ τοΐθγοποθ μοτὸ ἰβ ὑτΌῸΡ. ἴο ποξο 
ΒΕΪΡ5 ΟΪν ἬΠΙΟΝ οσο ᾿οξὶ Βοδίησ ἴῃ 

ἃ Ια] α οοπαϊζοπ, πὰ τ ΠΟξΞΘ σον 5 

πιὶσηξ πᾶν ὸ ὈΘθὴ τσοξοιθᾶ. 

81. ἔπλεον: ἱπιρῆ. οὗ αἰϊοιηριοὰ 
ϑοϊίοη. ΕῸΓ ἴπ ἔδοϊ, εὖ 6. 85. --- τὰ 
πραχθέντα: δ... οὗ Ξροοϊβοδτίου ἴη- 
βίθδα οὗ {πὸ σϑῃ. αἴϊου λόγον ὑπέχειν». 

(ἔ νῇϊ. ς. 13 τό γε μὴν ἐντεῦθεν γενό- 

μενον ἔξεστι μὲν τὸ θεῖον αἰτιᾶσθαι. --- 

μὴ τοίνυν, ὦ ἄνδρες ᾿Αθη- 388 

τοὺς δέ: 5. ταχθέντας. 6. 153], κ. 8. 

- μὴ ποιήσαντας: οοπά., 8ἃ5 15 ΞΒΟνῃ 
ἘΣ ἴμ6 περ. μή. (ἔ τὰ. .. μὴ πραχ- 

θέντα Ἀθοντθ. ὅθε ἃ. 3835, 4; Η. 1028 

διὰ α. 

92. ὅτι κτέ.: ἐλαὶ ἐΐδε Ξίοτιη ρτετεπίεα 

ἐκεῖν ἀοίης απχίλίηφ. ἘῸΓΤ 186 πορ., 566 

α. 365; 385,8; Η. 1029. ---αἷς: 1 γεῖδϑ, 
8.66. ἴο 1)᾽1ηοά. χιϊ. οο; Ηοτθξὶ οπάρδυ- 

ΟΥΒ ἴο ον ἴπαϊ 1 νσϑὰβ Ατὶξιοογδῖθε. 

π- καταδύσης: ξε6 ὁῃ ὅ. 95. --- ἧπερ 
᾿ςς προσταχθέντα: ἴΠπδξε υτοσὰξ Ξῃουα 
τοῖοσ ἴο ἴῃ ΟἿΠΘΥ ΞΈΠΕΓΑΙΒ; Ὀαξ ΤΠΕΥ 

δὰ τϑορῖνθα πὸ ογάθσξ, σι ἴἤοξο 

σο δα αἀϊξοθεν δα οτάετξ {τὶζΣ. ΤΉτγα- 

ΒΥ ΒΌ]5 πὰ ὙΠΟΓΑΘη"65) 8 ποῖ 
Ὀδὸη δου. ὅεε Ἄρρ. 

989, μὴ τοίνυν κτὲ.: ἷο ποί, ἐΐζεπ, ἐπ 
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ἘΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 

166 ναῖοι, ἀντὶ μὲν τῆς νίκης καὶ τῆς εὐτυχίας ὅμοια ποιήσητε 
τοῖς ἡττημένοις τε καὶ ἀτυχοῦσιν, ἀντὶ δὲ 

ἀναγκαίων ἀγνωμονεῖν δόξητε, προδοσίαν 
᾽ ᾿Ὶ ΄Ὁ 5 ’ » ε Ν ,ὔὕ 

ἀντὶ τῆς ἀδυναμίας, οὐχ ἱκανοὺς γενομένους 

“ ᾽ -“ 

τῶν ἐκ θεοῦ 

καταγνόντες 

διὰ τὸν χει- 

μῶνα πρᾶξαι τὰ προσταχθέντα: ἀλλὰ πολὺ δικαιότερον 
’, ’, Ν “ ΩΝ , “ 

1170 στεφάνοις γεραιρειν τοὺς νικωντας ἢ θανάτῳ ζημιοῦν 

πονηροῖς ἀνθρώποις πειθομένους. 
“9 5 Ν 5 ΄ »ἩΆ ’ Ν Ν 

Ταῦτ εἰπὼν Εὐρυπτόλεμος ἔγραψε γνώμην κατὰ τὸ 

Καννωνοῦ ψήφισμα κρίνεσθαι τοὺς ἄνδρας δίχα ἕκαστον " 

ἡ δὲ τῆς βουλῆς ἦν μιᾷ ψήφῳ ἅπαντας κρίνειν. τούτων 
ν ΄ Ν ᾿ - » Ν 3 

178 δὲ διαχειροτονουμένων τὸ μὲν πρῶτον εκρινᾶαν Τὴν Εύρυ- 

πτολέμου : ὑπομοσαμένου δὲ Μενεκλέους καὶ πάλιν διαχει- 

ροτονίας γενομένης ἔκριναν τὴν τῆς βουλῆς. καὶ μετὰ ταῦ- 
τα κατεψηφίσαντο τῶν ναυμαχησάντων στρατηγῶν ὀκτὼ 
ἮὙ » ’, Ν «ε ’, μ᾿ 

ονΤτων" ἀπέθανον δὲ οι πάροντες ἕξ. 
Ν ΕἸ λλ ἊΝ ’ 

και ον πὸ ῳ χβρονῳ 

180 ὕστερον μετέμελε τοῖς ᾿Αθηναίοις, καὶ ἐψηφίσαντο, οἵτινες 

7 ιλὸ ζασο 97 ψοιιν υἱοίογ απαὶ γοιν ηοοα 
Πογίνπο, αοἱ α8 ἱγ ψοῖι τὐογο δεαίοη απεὶ 

μη )ογιαΐθ; ΠΟΥ, ἴηι {Πι6 ἤάιοο οΥ πθαυ θη 5 
υἱδί αἰίονδ, δλιοιυ ψοιιγβοίυεβ τππγοαβοπαῦίε 

δῃ ἰαψίηψ ἰο τὰ 5 ολμαγηθ ἰγθάβοη ἴη- 
βἰεααὶ 07 ροιυονίοβ5η685 (Ὁ ΠΙΟῚ νγὰ8 1ΠΕῚΣ 
αοίαα] τηϊβήογιπη6), 50. [ὯΓ {Π6 Ρδ85- 

Βᾶρο 8 Γαι γ]ν Οἷθασ, θα {Π6 ΟἸαιιδο 

οὐχ ἱκανοὺς... προσταχθέντα 15. ῬΓΟΡ. 
ἃ 088 οἢ ἀδυναμίας {παὺ Πᾶ8 οτορί 
ἴηΐο {πὸ ἰοχί. ΤηΘ δάρθαθδον οὐ {Π|8 

ἀοΐρηοθ 18 {}}ν αἰβουββοα ὃν τοί 
ΨΙΠ. ο. θ4, ὑ». 1884, Οὐ Οσυϊίυ, 
ἘΥΥ Ο ΙῊ. Βὺ, 

834. ἔγραψε γνώμην : ΘΥΟΓΥ ΤΌΒΟ]- 
τοὴ πα ἴὸ "ὸ Ῥγοβοηϊοα ἴῃ τι την; 

οΓ τὰ ἀβὸ οἵ {πὸ ννογὰ γραφή ἴῃ Ἰορα] 
ΘΧργοββίοπβ. "ΤῸ ΡῈ ἴῃ οΥὔου, ἃ τπηοίϊοη 

τὺ ΘΟΠΟΘΤῚ {π6 Βα] οί -τηπίίον οἵ 

[Π6 προβούλευμα (806. οη 7), Μ ΠΙΟΝ ἴΐ 

τηϊρσηῦ ΒΕΡΡΙοπηθηΐ, ἈΠΟ Πα, ΟΥ ΘΥ̓Θ ἢ 

ΟΡΡΟΒο. --- τούτων: 80, τῶν γνωμῶν. --- 

ἔκριναν : αεοΐαεεἰ ἵπ ζαυον οἵ, σανγίο]. ---- 
ὑπομοσαμένου: λαυΐηῳ ἰαζεη αὐ 5:0 ΥῊ 
αρρεαὶ ἴτοιμι {Π6 ἀρθοϊβίομ, ΡΟ. οα {Π|6 

ΒΤΟΙΠα οἵ ἃ πηδηϊοβὺ ΘΥΤΟΓ ΟΥ ἰγαυᾶ 

ἴῃ {Π6 οοιπΐ; ΟΥ ᾽ὕ πηᾶν 0, Ὀθοδιι86 

τπ6 τϑβοϊαςίοη οἵ {π6 βϑηδίθ νγᾶ8 
ΘηΓΠΘ ἴοὸ ΡῸ νοϊρθᾷ οὐ Ῥοΐογθ {παῖ 
οἵ Ἐλαγν Ρ(Ο] Θ 18. --- ἘῸΣ {Π6 ΠΊΟΤΘ 
ΒίΓΊΟΟν ΘΟ ἶο 4] ἀδὸ οἵ {Π6 νου πὰ 
οὗ 18 ποι ὑπωμοσία, 566 ὁ 12, 

95. μετέμελε: {πον πα οοληο ἴο 566 
{π6 ΠΠΘΡ ἢ ν πα ἱπ]αβίϊοο οὐ {ποθ ὶγ 
γογήϊοῦ. ῬΊαΐ, “μοὶ. 52 Ὁ, αποϊρα ὁ 
15. -- προβολᾶς : ἴοτιη οἵ ῬγοσοάαΓο ἴῃ 
86 Οὗ ἃ οτἴπιο. ἀραϊηδὺ {πὸ βίαίο. 
ΟὐμρΡ]αἰηῦ τνὰ8 ἢγβὺ Ἰαϊᾷ Ῥοίοτο {πῸ 

ῬΘΟΡΙΘ ἴῃ ἈΒΒΘΌΪν, δηᾶ, {ἴ βυβίαϊηρα 
ὈΥ {Π6Π|, νγὰ8 {πο Ῥγοβθουΐρα ἴῃ {Π6 

οουγίβ, Τύ νὰ 8 Β᾽ ΠΗ ΠΥ ἴο οἷν ἰπαϊοί- 
τηοηΐῦ ὈΡ ἃ »,ΑΠΩ ΤΌΓΥΥ. --- ὕστερον δέ: 
400 Β.6, --- Κλεοφῶν : ἃ ἀριπαροριο 
ῬΓΟΠΪηοηΐ ἴπ {Π0 Ἰαβὺ γθαγβ οἵἨ {0 
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ΕΛΛΗΝΙΚΑ 1. 7, 1. τ. 

ἣν δῆ 5 ’ Ν » “ μ᾿ Ἄν 

τὸν δῆμον ἐξηπάτησαν, προβολὰς αὐτῶν εἶναι, καὶ ἐγγυη- 
Ἂν “Ὁ “ 5 

τὰς καταστῆσαι, ἕως ἂν κριθῶσιν, εἶναι δὲ καὶ Καλλίξενον 
τούτων. προὐβλήθησαν δὲ καὶ ἄλλοι τέτταρες, καὶ ἐδέθη- 

ἣν; “ 

σαν ὑπὸ τῶν ἐγγυησαμένων. 
ν ,ὔ 

ὕστερον δὲ στάσεώς τινος 

΄ 185 γενομένης, ἐν ἣ Κλεοφῶν ἀπέθανεν, ἀπέδρασαν οὗτοι, πρὶν 

κριθῆναι: Καλλίξενος δὲ κατελθών, ὅτε καὶ οἱ ἐκ Πειραιῶς 
ἘΠ ἈΝ » ᾽ὔ ε Ν ’ὕ “ τὸ ’ὔ 

εἰς τὸ ἀστυ, μισούμενος ὑπὸ πάντων λιμῷ ἀπέθανεν. 

ἘΝ 

ε δὲ 3 -“ ’ Ν “ΟῚ ,ὕ ἴω Ε 

Οι ὃὲε ἐν ΤΉ Χίῳ μετὰ του ᾿ὑτεονίκου στρατιωταῖι οντες, 
ν Ν ,ὕ " Σάμον ᾿ 7 3 ΄, πω ὶ , 
εως μεν θέρος 7, απο ΤΕ Τῆς ωρας ἐτρέφοντο και ἐργαζό. 

1 ῬοΙΟΡΟΠθβϑῖδ ΥΑΥ 85 πΠ6 Ὀἰ ΤΟΥ 
ΟΡΡοποηῦ οἵ {ῃ6 οἸϊράγομϊο ραγίυ. 
θη Αἰμθηβ νγὰ8β ὈΘΙθαριθτγρα δὐου 
Δοροβροίδμηϊ! ἃπα {πὸ ΟἸΙρΆτΟ 5. Ρού 

ἴΠ6 ὌΡΡΟΥ πᾶπᾶ, 6 ννὰβ θχϑουίθα 

ὉΠ {πΠ6 ΠΟΙΠΉΪΠΆ] Ομᾶτρο οὐ Πᾶνΐηρ 
ϑνδαθα τη]ΠςὰτὺῪ ἀπΐν, θαὺ ἴῃ ΤΟ] ΠΥ 
Ὀροδϑαβθ οἵ Πῖβ. Ζζθᾷϊοιιβ ορροβιτοπ ἴὸ 
{Π6 ταζὶπρ οὗ ἃ φογίϊοη οἵ {ΠῸ νγν8}}8 
ἃ5 ἀοιηδηᾶρα ὈγΥ {πὸ ϑρατγίδηβ. 5.668 
1,γΧ8. χα. 12. -- οἱ ἐκ ΠΠειραιώς : 86. 
κατῆλθον. Ἡ. 619. Οπ {Π6 ονυεηΐῦ ἴπ 

απθϑίϊοη, 8606 11. 4. 39. ---λιμῷ: εὐ 
Ξ0ΠΟῸ]. οὐ Ατὶβία. Γαπαίδ. νο]. 111. Ὁ. 

245, Ὠ᾿ηα. ὕστερομ δὲ καταγνόντες ᾿Αθη- 
ναῖοι τοῦ Καλλιξένου ὡς παραλόγως αὐ- 
τοὺς πεπεικότος ἐπὶ τοὺς στρατηγούς, 
λιμῷ ἀναιροῦσιν. Αοο. ἴο ϑ'΄]4885 (5... 

ἐναύειν), {πΟ ΑΥΠΘΠΙδη8 τοίπβοα ἴὸ 
5ΠΔ͵ΤΘ ὙΠῈΠ ΠΪπὶ ΘΙΓΠΘΥ νναίθυ ΟΥ̓ ἢγθ. 

Βοοκ 11. ὥξρτγίηρ οὗ 406 ἴο ϑορίθιη- 
Βογ, 4085 Β.σ. Οατοῖίθ᾽β Π|ιϑέ. (ὔγεθοο, 

ΟΠμᾶΡ. ΧΡ, πὰ Ουγί8᾽ Β. ΙΝ. 
ΟΠΔΡ. ν., Β. Υ. ομδρ. 1. 

ΟΠμδρ. 1. Πουοίς πὶ τλ6 ϑραγίαη ἥδεί 
αἱ ΟἸῖος (1-5). Πιηβαπάον ἰαΐο8. οοηι- 
πιαπα ; οὐίαϊπ8 α ϑιδδίαν ἤοπι (ὐγγιι85 

(10--12}; σαρίιινες Οεαγεῖαο, α Οαγίαη 
οἰξῃ, απαὶ βαϊϊ5 ἰο Πλοίο5 (18-16). 7}ε 
Αἰποηπίαη ἤεοὶ δαὶ! ἤοηι ϑίαηιοβ ἰο ΟἸιῖο5 
απ Ἐρῆλεϑιιβ πα ργϑραγεβ 70. δαί{ε 
(16). Ζηβαπάον 8αϊ|8 ἰο {πὸ Ἠεἰ εβϑροηΐ, 
ἐαρέιπγεβ. ΤΠ αηιρβαρσιιδ, απ αἱ ἔπι }5. 1ΐ ΟΥ̓ΘΥ 

ἰο {{π6 αγηιὴ ἰο ρίϊασο (117-19). 7116 

᾿Αἰπομπίατι5 γο] οι ̓ ΐηι ἰο ϑ'εϑίοβ απαὶ βαϊὶ 

ἐδόποα ἰο Αεσοβροίαπι (20--21). δέηαί- 
ἐγ 9 Πιηϑαπάον (222-24). 116 Αἰλε- 
πΐαηϑ, το)εοίϊησ ἰλ6 αὐἰυῖοε ὁ Αἰοϊϑίααε8, 

αΥγὸ β8ιγργίβο ὃν Πιβαπάον, απεὶ ἐπεῖν 

οὶ ἐ5 σαρίγοεὶ τοϊίμοιιί α δίοιυ (25--28). 
Οὐποηῖ Ἔβεαρε5 τοῖι πΐπο 5ἠρ5 ἰο ΟὙργιιδ 
(29). Ὑλὲ οαρίϊυε5 ριιὲ ἰο αφαί] (50-- 

82). 
1. Ἑϊθοπίουβ πα βθηὺ ΠῚ5 ἤθοὺ ἴὸ 

ΟΠ ΐο5. δπᾶ οοπάποίθα Π18. Ἰαπαά-ἔοτοθ 
ἴο Μοίμσπιπα (ἰ. 6. 58), αὐΐου γν ΒΟ 
πο πηιβὺ πᾶν το͵]οϊπθα {πὸ ἢἤθοὺ; Π6 
ἈΡΡΑΓΘΗΌΎ δοίθα ἃ8 Δα τηγᾺ] ἔγομι {Π6 
ἀθαῃ οὐἠ ΟΔ]Π]οναῦϊαβ το {π6 ΔΡΡοϊπηί- 
τηθπῦ οἵ Αὐδοιβ ἴῃ {π6 βρτῖπρ. (1. 

1. --- οἱ δ᾽... ὄντες: ἴῸΓ [Π6 Δύτδηρο- 
πηρηὐ οὗ ψογᾶβ, 866 α. 142, 2, ν. ὅ; 

Η. 607 «; ς΄. 4. 10. --- ἀπὸ τῆς ὥρας: 
ἴ.6. ου {πθ ἔσυιϊτ5 οὐ {πΠ6 βθᾶβοῆ. ὙΠῸ 
γΟΓῸΒ ζῆν, τρέφεσθαι ἰΐν6 οπ. ἃτΘ Τοῦρ- 



ἘΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 

- ὙΕῚ ΄ .. Ἃ δὲ ν ΝΥ Ν 
μενοι μισθοῦ κατα Τὴν χωραν" εἐπέυ ὁε χειμὼν ἐξεγένετο και 

Ν » φ ΄ Η͂ν δ 5 “ὃ ’ 
τροφὴν οὐκ εἶχον γυμνοί τε ἦσαν καὶ ανυπόδητοι, συνί- 

δ σταντο ἀλλήλοις καὶ συνετίθεντο ὡς τῇ Χίῳ ἐπιθησόμενοι:" 

οἷς δὲ ταῦτα ἀρέσκοι κάλαμον φέρειν ἐδόκει, ἵνα ἀλλήλους 

μάθοιεν ὁπόσοι εἴησαν. πυθόμενος δὲ τὸ σύνθημα ὁ ̓ Ετεό- 
νικος, ἀπόρως μὲν εἶχε τί χρῷτο τῷ πράγματι διὰ τὸ πλῆ- 
θος τῶν καλαμηφόρων" τό τε γὰρ ἐκ τοῦ ἐμφανοῦς ἐπιχει- 

᾿ ᾿Ν Ὃ 2 ΕῚ Χ ᾽ ν».͵,»κ ε ΄ 
10 ρῆσαι σφαλερὸν ἐδόκει εἶναι, μὴ εἰς τὰ ὅπλα ὁρμήσωσι 

λ Ν , ’ Ἀ , ’ 5 ’,’ 

καὶ τὴν πόλιν κατασχόντες καὶ πολέμιοι γενόμενοι ἀπολέ.- 
Ν , ΕΣ ΄, ρς" ἐἱ ἣν 5 

σωσι πάντα τα, πράγματα, αν κρατήσωσι, ΤΟΊ. Ὁ ἀπολ. 

λύναι ἀνθρώπους συμμάχους πολλοὺς δεινὸν ἐφαίνετο 

εἶναι, μή τινα καὶ εἰς τοὺς ἄλλους Ἕλληνας διαβολὴν 

16 σχοῖεν καὶ οἱ στρατιῶται δύσνοι πρὸς τὰ πράγματα ὦσιν" 

ἀναλαβὼν δὲ μεθ᾽ ἑαυτοῦ ἄνδρας πεντεκαίδεκα ἐγχειρίδια 
» » ’ Ν Ν , ἘΠ ͵ῃΨᾳ ’ 5» 

εχοντας ἐποόορευέτο κατα ΤῊΝ πόλιν, και ἐντύυχων τινυ ὀφθαλ. 

- 5 ΄ 5 ΄ » ᾽ ΄ ΄, ν 
μιωντι ἀνθρώπῳ απίοντι ἐξ ἰατρειου, κάλαμον εχόντι, 

Νὰ 5 ΄ ν ΄ ᾧ ΄ κ᾿ δ 
απεκτεινε. θορύβου δὲ γένομενου καὺυ ἐρωτωντῶν τινων διὰ 

οὉ τί ἀπέθανεν ὁ ἄνθρωπος, παραγγέλλειν ἐκέλευεν ὃ ἜἜτεό- 
μὴ Ν ΄ μὰ 

νικος, ὅτι τὸν κάλαμον εἶχε. 

ἈΠΆΤΙΥ σΟΠΒ ΓΘ 1} ἀπό, 5866. 3. 12; 
Υἱϊ. 1. 4 βίος ἀπὸ θαλάσσης. ΟὈ5. {Π6 

οο-ογαϊπαίίοη οἵ ἀπὸ τῆς ὥρας 11} {}16 

Ραγίϊο. ἐργαζόμενοι, ἃπᾶ εὐ Αη. νὶ. 1. 

1 οἱ μὲν ἀπὸ τῆς ἀγορᾶς ἔζων, οἱ δὲ καὶ 
λῃζόμενοι. ---- μισθοῦ : σοη. οἵ Ῥυῖοο. --- 
συνίσταντο: 866 ΟἹ ἷν. 4. 3. ---ὡς τῇ 
Χίῳ ἐπιθησόμενοι: τυἱΐλ ἐπ ἐπ! επί ἴον οὗ 
αἰταολίπῳ (λῖοϑ.-- οἷς ἀρέσκοι : τολοουον 

“αυογεα {{ιῖ : νὰ 1} οὐρα ἀηΐρο., ἃ. 

1502; Η. 996. --- ἀλλήλους : Ῥτοϊορίϊο, 
Η. 878. 

2. τί χρῷτο τῷ πράγματι: λοι ἢε 
δ]ιου εἰ αοἰ ἴηι {{ι6 πιαίίεν, (ΟἿ αϊ. σ. 1. ---- 

μή: ἴογ μή [0 σφαλερόν ἃπᾷ δεινόν 

ἀἰαηηετοιιδ, Βὸ0 Ο.. 218; Η. 887. --- συμ- 

μάχους: ἴ.6. ΒΟ ἃ8 ΒΟΙν]ηρ ἴῃ ἴῃ 6 

Ν Ν Ν ’, 

κατὰ δὲ τὴν παραγγελίαν 

ΞΡΑΤΙΔη ἈΓΠῚΥ ΟΤΟ ᾿πηρ]Ἰοαἰοα ἴῃ {πὸ 
ΘΟΠΒΡΙΤΔΟΥ. --- διαβολὴν σχοῖεν : ἰε5ὲ 

ἐἰεν {{π| ΒΡΕΕΙΒΗΕ) Ἐἐπονια ἬΟΜΕ Εο -- 
παῖδ. ἼΘ᾽ ΘΧΡΓΟΒΒΙΟΙ ἰδ πὸ αἰτίαν 

ἔχειν δὲ ἀασοιιβεεῖ ; ἴῃ 6 σοηβί. ἃ ΜΠ δια- 
βάλλεσθαι, 111. ς. ὥ; ῬΙαΐί. Περ. δ89 ς 

ἄλλους διαβέβληνται. --- μὴ 

σχοῖεν καὶ ὦσιν: ἴοΓ ΟΐΠ 5.}07ν. πᾶ 
ορῦ. Αἴτου βοοοηᾶατν ἴθηβο, οὐ ΟΜΈΎ. 
44, 2, ν. 1. 

3. ΟΡ 5. {πὸ αθιυπᾶάδποο ἀπ νατοῖν 
Οἵ 16 Ῥᾶγίοβ., θα ὕνοὸ οὐ 10} αἱ 
πιοδῦ Βῃου ἃ ΡῈ σοηογρα ἃ8 Β800}} ἴῃ 

1 ΡΒ}. 

4. ὅτι... εἶχε: οα0188] οἸαιιβο. Ε. 
Ὡῦ0 ; Η. 925. --κατά: ἀαφγοεαδίῳ ἰο, ἴ.6. 

1πΠῸ παραγγελία μα {Π ἀοδὶγοα οὔθοί. 

᾿ . 
εἰς τοὺς 
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τ ’, ΄ Ψ τ Ν ’ ἃν  Ὲ ᾽ ’, ἐρρίπτουν πάντες ὅσοι εἶχον τοὺς καλάμους, ἀεὶ ὁ ἀκούων 
ὃ ὃ Ν διινῖ ΄ » Ν δὲ “ 6.95 ΄ 
εδιὼς μὴ ὀφθείη ἔχων. μετὰ δὲ ταῦτα ὁ ᾿Ετεόνικος συγ- 

καλέσας τοὺς Χίους χρήματα ἐκέλευσε συνενεγκεῖν, ὅπως 
ε ΄“ ἥ ΝΕ Ν Ἀ , ’ ε Ν οἱ ναῦται λάβωσι μισθὸν καὶ μὴ νεωτερίσωσί τι" οἱ δὲ 

εἰσήνεγκαν: ἅμα δὲ εἰς τὰς ναῦς ἐσήμηνεν εἰσβαίνειν" 
προσιὼν δὲ ἐν μέρει παρ᾽ ἑκάστην ναῦν παρεθάρρυνέ τε 

Ν ΄ ΄ ε “ Ἔ 90 Ν 5 , Ν καὶ παρήνει πολλά, ὡς τοῦ γεγενημένου οὐδὲν εἰδώς, καὶ 
Ν ε Ξ Ν ὃ “ὃ Ν δὲ ΄ «ε ΄“- Ν μισθὸν ἑκάστῳ μηνὸς διέδωκε. μετὰ δὲ ταῦτα οἱ Χῖοι καὶ 

οἱ ἄλλοι σύμμαχοι συλλεγέντες εἰς Ἔφεσον ἐβουλεύσαντο 

περὶ τῶν ἐνεστηκότων πραγμάτων πέμπειν εἰς Λακεδαί.- 

μονα πρέσβεις ταῦτά τε ἐροῦντας καὶ Λύσανδρον αἰτή- 

σοντας ἐπὶ τὰς ναῦς, εὖ φερόμενον παρὰ τοῖς συμμάχοις 
κατὰ τὴν προτέραν ναυαρχίαν, ὅτε καὶ τὴν ἐν Νοτίῳ ἐνί. 

΄ ΝᾺ: Ζ ΄ . 51. δι 
κὴσε ναυμαάχιᾶν. και ἀπεπέμφθησαν πρέσβεις, συν αυὔτοις Ἰ 

Ἄν Ἁ Αν ,ὔ ΦΡ ἃς , ἣ 

δὲ και παρα Κύρου ταυτα λέγοντες αγγελοι. οἱ δὲ Λακε.- 
ὃ ’ὔ ἔὃ Ν ΄ὔ ὃ ε ΕῚ γ ,ὔ 

αιμόνιοι ἔδοσαν τὸν Λύσανδρον ὡς ἐπιστολέα, ναύαρχον 

- ἀεὶ ὁ ἀκούων : “6640} 848 Π6 ᾿ϑατά 
1. Αἔὐ 4. 8 τὸν δ᾽ ἀπογραψάμενον 

ἀεί, '. τ. 21. ΤὮΘ ΠΟπΠι. ἃ8 ΔΡΡο5. [0 
πάντες, ἴΠ6 5'ηρ. ἴο τϑργοβθηῦ {πὸ 
ΘΟΌΓΒΘ Οὗ 680} ἃ5 ἱπαθροπαρθηΐ οἵ {ῃ6 
Οἴπουβ. 

5. ἐν μέρει: ἐπ ἐπ γΉ.. ---- τοῦ γεγενημέ- 
νου: 1.6. {Π|0 ΘΟΠΒΡΊΓΔΟΥ 8 Πα 185. [ογΙη]- 
πϑίϊοη. 

6. ἐβουλεύσαντο περὶ κτέ. : γεϑοίυοε 
ἵη υἵσιυ οἵ, εἰο. ---ταῦτά τε: τά τε ἐνε- 
στηκότα πράγματα. --- ἐπὶ τὰς ναῦς: εὐ 

1. 1. 52; 6. 1. ---εὖ φερόμενον : δείπῳ ἴηι 
λίσὰ ἥαυογ. “6 ὀρροβίίθ 15 πονηρῶς 

φερόμενος ἷ. 5.17. ΕῸΓ ἃ αΠΠοτοπΐ ἀ56, 
5668 11]. 4. 20. ---τὴν... ναυμαχίαν: 566 
'. ς. 14, ἘῸΓ {Π6 οορπαΐθ 80ο., 568 1. 

ι. 38 ; 1. 6. 87.. Οπ Τονβαπᾶθγ᾽Β ΡΟ "1- 
ΟΔ] το] δίῖοπβ ἴο ἘΡΠΘΒπ5 δηα ἴΠῸ οἴ Ὁ 

οἰτο5 οἵ {πδαὺ τορίοπ, Γουπιθα ἄπτὶηρ 

[18 Ρϑυϊοα οὗ οοιμημηδηά, 566 104. ΧΙ], 

ο δῃηᾷ ῬΙαΐ. ἤγ5. 5. 866 Οὁῃ 1. 5. 8. -- 
ἐνίκησε : ΟΌ5. {π6 Πγρογραίοη (Π. 1062) 
ΘΥἸἀΘηΠΠν το ρῖνθ ναυμαχίαν 8 6Π|- 
Ῥμδύϊο Ρ]δοο, ἡ ἰν. 8. 87 ἐν τῷ παρὰ 

Κρεμαστὴν ἦσαν πεδίῳ. 'ΤΠῚΘ Ῥτποῖρ] 6 

βίαϊρα ἴῃ ἃ. 142, 4, ν. 1 τᾶν ΡῈ οχ- 
ἰοπαρθα ἴο οονοῦ {πὸ ᾿ἱπίγαβίοη οἵ {Π6 
γΟΓῸ 84Πη4 ΟΥΠΘΥ 4116 Π θη πίβ ΚΘ Π6- 
ΤΆ]γ. 866. Μοχγίδπι, Α] θη Τηϊγιιδίοη 
δοίιτυοοη ἐδο Αὐτοί ἀπε Νοιπ πὶ Οὐεοξ, 

ἴῃ “ΤΎΔη ΒΟ Π5 οὗ {πὸ πὰ, ῬΗ1]. Α4.5- 
Βοοίϊδιοη,, νο]. χίϊ]. 

Ἴ. ταὐτὰ λέγοντες : τὐἱλι ἰλ6 δαηιθ 
πιοβϑασο; {πὸ ῬΓΘΒ5. Ρᾶτίϊο. οἵ “δὴ αἰΐθπᾶ- 
δηῦ ΟἸΓΟῸ ΠΙβίδ μη 6 σταίμοΥ [Π8Π ἃ ΤΠΘΓΟ 
Ῥυτγροβο. ΟΜΈ. 109, ὅ, ,η. ---- ἐπιστο- 
λέα: 566 ΟΠ]. 1. 29. ΕἘῸΓ ΤΠ βδπα ΓΒ 
ΤΘΔ] Ροβι(οη, οὔ. Το. χη]. 100 ἔΆρακον 
μὲν εἵλοντο ναύαρχον, τὸν δὲ Λύσανδρον 
ἰδιώτην αὐτῷ συνεξέπεμψαν, προστάξαν- 

τες ἀκούειν ἅπαντα τούτου. ῬΙυΐ. ἢ γ5. 
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ΑΨ Ε ἊΣ ’ » γυν Ν Ν βᾷις" - 
δὲ Ἄρακον " οὐ γὰρ νόμος αὐτοῖς δὶς τὸν αὐτὸν ναναρχεῖν " 

ν ΄ὕ “- ΄ὕ , ὟΝ ν “- 

τὰς μέντοι ναῦς παρέδοσαν Λυσάνδρῳ [,ἐτῶν ἤδη τῷ 
΄, ΄, ἈΝ τον ’ 

40 πολέμῳ πέντε καὶ εἴκοσι παρεληλυθότων]. 
»- » Ἀ » "Ὁ 

Τούτῳ δὲ τῷ ἐνιαυτῷ καὶ Κῦρος ἀπέκτεινεν Αὐτοβοι- 
’ ᾿ ΄“ ε. δὰ μ “Ὁ ’ » “Ὁ 

σάκην καὶ Μιτραῖον, υἱεῖς ὄντας τῆς Δαρειαίου ἀδελφῆς 

τῆς τοῦ Ξέρξου τοῦ Δαρείου πατρός, ὅτι αὐτῷ ἀπαντῶντες 
» , Ν “ ’, Ν, “ ὰ “-“ - 

ου διέωσαν διὰ ΤῊς κορὴς τας χέιρας, οΟο ποιουσι βασιλεῖ 

δ , » τ Ἀ 

ἢ χειρὶς, ἐν γ) τὴν 

Ἱεραμένης μὲν οὖν 
Ν ε Ν » Ν "-" Ν εν » ’ὔ’ 

καὶ ἢ γυνὴ ἔλεγον πρὸς Δαρειαῖον δεινὸν εἶναι εἰ περιόψε- 

45 μόνον: ἡ δὲ κόρη ἐστὶ μακρότερον 

χεῖρα ἔχων οὐδὲν ἂν δύναιτο ποιῆσαι. 

ται τὴν λίαν ὕβριν τούτου: ὁ δὲ αὐτὸν μεταπέμπεται ὡς 
ἀρρωστῶν, πέμψας ἀγγέλους. 

Τῴ δ᾽ ἐπιόντι ἔτει, [ἐπ᾿ ᾿Αρχύτα μὲν ἐφορεύοντος, 
ἄρχοντος δ᾽ ἐν ᾿Αθήναις ᾿Αλεξίου,] Λύσανδρος ἀφικόμενος 

εἰς Ἔφεσον μετεπέμψατο. Κτεόνικον ἐκ Χίου σὺν ταῖς ναυσί, 

80 

καὶ τὰς ἄλλας πάσας συνήθροισεν, εἴ πού τις ἦν, καὶ ταύ- 

ψι τ ΄ Ν » » 5» ΄, ὃ » -“ 

τας τ ἐπεσκεύαζε καὶ ἄλλας ἐν ᾿Αντάν ρῳ εναυπηγειτο. 
"». Κι τς Φ 56 ἐλθὼν δὲ παρὰ Κῦρον χρήματα ἥτει" ὁ δ᾽ αὐτῷ εἶπεν ὅτι 

ὁ οοἰποῖᾶθβ τ ἢ Χρη. --- οὐ γὰρ νόμος 
αὐτοῖς : (( ἰδ ἀφαϊπδί {πεῖν ἰαὼω. ῬΙαί. 

1,25. 7 ΒΆΥΒ νόμος ἦν οὐκ ἐῶν δὶς τὸν 
αὐτὸν ναυαρχεῖν. 

8. Δαρειαίου : {Π|158 ΤοΥΠὶ οἵ {Π|6 πᾶ Πι6 
ἰηδίρα οἱ {ΠῸ0 ἀβὰὰ] Δαρεῖος ΟΟΟᾺΓΒ 
4150 ἴῃ ἴπ0 οχίγαοίβ ἔσο Οἰθδίαβ Του πα 

ἰπ Ῥμοίϊιβ. ΥΥ̓́, ΠΙπαογῖ ΘΟΠΒΙ οΥ5 

Δαριαῖος ἴπ6 ἔσθ ατσθοῖκ ἴογμι; {πὸ 

Ῥουβίδη [ΌΓΠῚ τνὰἃ8 7) γα αν. ΟἿΓ 
Ρδββαᾶρο ἰβ οοστιρί, ἴῸΓ {ΠπῸ ΓΑ ΠΥ οἵ 

{18 ΤΆΤῚ ΙΒ γὰ8 ποῦ ΧΟΥΧΟΒ Ραΐ Ατία- 

ΧΟΥ͂ΧΘΒ, Δα 1{ [Π 6 ΥΟΠ ΔΙ 88. ΒΙβΒίου 

ΟΥ̓ ἸθαΓΒ ἀπ δι ο οἵ ΧΌΥΧΟΒ, 

{Π 6 1ἴ 15 ΒΡΟΓΗποιβ ἴο ἀοβίσπαΐο {Π|Ὸ 

Ἰαςίου ἃ8 Γ΄ Π0Γ οἵ ΤΡ ΆΓΙ18. ---- διέωσαν: 
οη {Π|8 οσυβίομπι, ε Οὐν. ν11}1.. 2.. 10 καὶ 
οἱ ἱππεῖς δὲ πάντες παρῆσαν καταβεβη- 

κότες ἀπὸ τῶν ἵππων, καὶ διειρκότες τὰς 
χεῖρας διὰ τῶν κανδύων, ὥσπερ καὶ νῦν 
διείρουσιν, ὅταν ὁρᾷ βασιλεύς. ---- μακρό- 
τερον: ἴου {πῸ ρΌΠαου, 566 (. 138, ν. 
26; Η. Ο17. ---ἔχων: ἀπῇ οη6 τὐλιο ἰαξ; 

ΡῬάχγίϊο. υυἱτποὰὺ ἀτί, 45. ᾿Ἰπαοῖ, βυθβί. 
ΟΜΊΤ. 108, 2, ν. 2; Η. 960. 

9. Ἱεραμένης : ΡΓΟ. {πὸ ΓΊΠΟΙ οὗ 
Αὐἰοθορβᾶοοβ ἃη ἃ ΜΙίγδΘΙ8, --- δεινὸν 
εἶναι εἰ: οὙ 1. γ. 12. --- λίαν: οααΐν. 
ἴο δὴ δἰίσι. 44]. ΟΕ. 141, κ. 8; Η. 
000. 

10. τῴ.... ἔτει: 405 μια, ὅθ Τηϊτοῦ, 
Ρ. Χχὶ.--ο Λύσανδρος κτὲ.: δος, ἴο Τ)ϊοά. 

ΧΕΙ. το 4, νυ {ἢ {πἰγίν -ἔνο ΒΕ Ρ05 ῬΟ]οηρ- 

ἴῃρ ἴο {ΠπῸ0 411Π168; Ποτο ΟοΑἸ]οα ὁ τῶν 

Λακεδαιμονίων ναύαρχος. --- ᾿Αρχύτα: 
1)οΓγ. σθη., α. 89, 8; Ἡ. 149. 

10 

11 
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ν Ἁ Ν γ΄. 5» γ΄ » Ἀ » ,ὔ 

τὰ μὲν παρὰ βασιλέως ἀνηλωμένα εἴη, καὶ ἔτι πλείω 

πολλῷ, δεικνύων ὅσα ἕκαστος τῶν ναυάρχων ἔχοι, ὅμως δ᾽ 
᾿ Ἶ Ὁ “- ’ 5 ,’ὕ 5» Ν Ἀ ’ 

ἔδωκε. λαβὼν δὲ ὁ Λύσανδρος τἀργύριον, ἐπὶ τὰς τριήρεις 

τριηράρχους ἐπέστησε καὶ τοῖς ναύταις τὸν ὀφειλόμενον 
Ν 5 “ὃ ’, δὲ Ν ε “ ΕῚ , 

μισθὸν ἀπέδωκε. παρεσκευάζοντο δὲ καὶ οἱ τῶν ᾿Αθηναίων 
στρατηγοὶ πρὸς τὸ ναυτικὸν ἐν τῇ Σάμῳ. 

»“» 5» ὩὥὌὐ) κα ,ὔ , ,’ » ᾿ 

Κυρος δ᾽ ἐπὶ τούτοις μετεπέμψατο Λύσανδρον, έπει 

αὐτῷ παρὰ τοῦ πατρὸς ἧκεν ἄγγελος λέγων ὅτι ἀρρωστῶν 
Ἂς Μ᾿ δὲ ΄ τ . ΄ κα ΄ » ᾿ 
ἐκεινον καλοίη, ὧν ἐν Θαμνηρίοις τὴς Μηδίας ἐγγυς 

’ὔ 5»15 ἃ » ΄, 5 “ ΄ ῃ, 

Καδουσίων, ἐφ᾽ οὺς ἐστράτευσεν ἀφεστῶτας. ἥκοντα δὲ 
’ὕὔ 5» 4 Ὁ“ Ν 3 ᾽’ὔ ΝΣ Ν 

Λύσανδρον οὐκ εἰὰα ναυμαχεῖν πρὸς Αθηναίους, ἐὰν μὴ 

πολλῷ πλεί αὖῦς ἔνῃ" εἶ ὶ 7 λλὰ ὶ ῳ πλείους ναῦς ἔχῃ" εἶναι γὰρ χρήματα πολλὰ καὶ 

βασιλεῖ καὶ ἑαυτῷ, ὥστε τούτου ἕνεκεν πολλὰ πληροῦν. 
5 5 “ ,ὔὕ Ἀ ’ὔ’ὕ Ἀ » »“ ,ὔ 

παρέδειξε δ᾽ αὐτῷ πάντας τοὺς φόρους τοὺς ἐκ τῶν πόλεων, 

οἱ αὐτῷ ἴδιοι ἦσαν, καὶ τὰ περιττὰ χρήματα ἔδωκε- καὶ 

ἀναμνήσας ὡς εἶχε φιλίας πρός τε τὴν τῶν Λακεδαιμονίων 
» Ἀ Ν ’ὔὕ 3... 5 ᾽΄ὕ Ν Ν ,ὕ 

πόλιν καὶ πρὸς Λύσανδρον ἰδίᾳ, ἀνέβαινε παρὰ τὸν πατέρα. 
’,’ 5 5 Ν 5 “ » ,' Ν ν 

Λύσανδρος δ᾽, ἐπεὶ αὐτῳ Κυρος παᾶαντα παραδοὺς τα 

14. οὐκ εἴα : ζογϑααϊε. --- εἶναι γαρ: 
1ῃ6 ἰηΐ. ἀθρθηᾶβ ἸΡΟῸῚ {Π6 συϑτρ οἵ 
ΒΑΥ ΩΡ ΤΠ] Ρ]164 ἴῃ οὐκ εἴα. ΟΥ̓ 2. 12, 
ὙΥΠΘΥΘ {Π6 5816 15 ἱπι|ρ]|16α ἴῃ κελεύω. 

566 Η. 619; εὐ Το. ν. 41 οὐκ ἐώντων 
μεμνῆσθαι περὶ αὑτῆς, ἀλλ᾽ ἑτοῖμοι εἶναι. 

- τούτου ἕνεκεν: 50 7 α8 ἐδαΐ τρα8 
σοποεγπεί!. --- πληροῦν: ὥστε Μ ἢ {Π6 
ἰηῇ. 15 οὗΐζθῃη πβθα οὗ ἃ ροβϑίδίε τϑϑιὶέ 
οἵ ψῇηδί εαπ 6 40Π6, 80 {π8ΐ νγ6 τηϊβί 

11. πλείω πολλῴ: ς 1. 1.17.---ἔχοι: 
μαα τεεεϊυε(!. ---- ἔδωκε: 856. ἴτοτη 185 
ΟΥ̓ ΤΘΒΟΠΓΟΘΒ; οΠ 1. 5. 8. 

12. πρὸς τὸ ναυτικόν: ἃ 5ΒίγΔηρο οχ- 
ῬΓΘΒβίοη ἸΠ]658 1716 ΤηΔν [8Κ6 ναυτικόν 
ἴῃ ἴΠ6 56η856 οὗ παναΐ ταν. Βγριἐθη- 
θάοῖ {πῖηκβ5 Χρη. 15 Πθσθ βρθακῖὶπηρ οὗ 
1Πη6 βίγθηρσιῃροηϊησ οὔ {ῃΠ6 ΑἰΠοηΐϊδη 

ἢδοὺ ἔγομῃ δϑοιυΐ 150 5}:105 αὐΐον Ατὐρὶ- 
πιι886 (ες 1. 6. 25; γ. 90) ἴο 180, τπ6 
ΠΕ ΌΘΓΡ αἱ Αθροβροίδμῃϊ (20) 4πη6 {Ππ8ΐ 

ΠΘΙΘ ἴΠ6 ψγογβ ἄλλας τριάκοντα ναῦς 

Παγθ ἔ8]16η ουΐ οἵ [μΠ6 ἰοχί. ΚυγζΖ 
Ὀτδοκοίβ {}}18 ἃ5 Ὀουσονθα ὈΥ πηϊβίακο 
ἔγοΠ πρὸς τὴν ναυμαχίαν ἴῃ 16. 

13. Καδουσίων: ἃ {γα ὁ. {Π νγϑβῖ 
οοαβὲ οὗ {π6 (ὐὑδβρίδῃ 868. --- ἀφεστώ- 
τας : ὁ81188], 

1156 8 ΔΈΌΧΊΠ ΤΥ ἴῃ γα βίο. Καὶ ἅΠη. 
584, 2 ἃ, γ.--- παρέδειξε: αϑϑίφπεα. ΤῊΘ 
ΒΔ1Πη6 ΤηΘΔΠΪΠΡ ΟΟΟΙΤΒ 3. 8, ΑΟΟ. ἴο 

Τ1οα. ΧΙ. το4, Οὑσβ τηϑαθ ΤΥ ΒΆΠΩ͂ΘΥ 

νἱσο-τορσοηΐ ΠΠΤῚΠΡ᾽ Π1Β Δ ΌΒΘΠΟΘ. -- αὐτῷ 
ἴδιοι : ἴου {π6 ἀαΐ., οΓ Η. 784 ο. --- 
φιλίας : ἀΘΡ6Πβ ΡΟΝ ὡς. 866 οὁη 1. 

4. 11. ΟΥτὰβ ἀρβίσρα ἴο βθοῦσα {πΠ6 

τὸ 

12 

19 

14 



ἘΕΒΝΟΦΩΝΤΟΣ 

“ Ν Ν “ 

αὑτοῦ πρὸς τὸν πατέρα ἀρρωστοῦντα μετάπεμπτος ἀνέβαινε, 
15 μισθὸν διαδοὺς τῇ στρατιᾷ ἀνήχθη τῆς Καρίας εἰς τὸν 

Κεράμειον κόλπον. καὶ προσβαλὼν πόλει τῶν ᾿Αθηναίων 
συμμάχῳ ὄνομα Κεδρείαις τῇ ὑστεραίᾳ προσβολῇ κατὰ μμάχῳ ὄνομα Κεδρείαις τῇ ὑστεραίᾳ προσβολῇ κατὰ 
κράτος αἱρεῖ καὶ ἐξηνδραπόδισεν. ἦσαν δὲ μιξοβάρβαροι 
οἱ ἐνοικοῦντες. ἐκεῖθεν δ᾽ ἀπέπλευσεν εἰς Ῥόδον. οἱ δ᾽ 

᾿Αθηναῖοι ἐκ τῆς Σάμου ὁρμώμενοι τὴν βασιλέως κακῶς 
» ,΄ ς ἈΙ ΤῸ" ᾿ γχ Ν Ν ν ᾽ ΄ 8 

ἐποίουν, καὶ ἐπὶ τὴν Χίον καὶ τὴν Εφεσον ἐπέπλεον, καὶ 

παρεσκευάζοντο πρὸς ναυμαχίαν, καὶ στρατηγοὺς πρὸς 
τοῖς ὑπάρχουσι προσείλοντο Μένανδρον, Τυδέα, Κηφισό- 
δοτον. Λύσανδρος δ᾽ ἐκ τῆς Ῥόδου παρὰ τὴν ᾿Ιωνίαν 

86 ἐκπλεῖ πρὸς τὸν Ἑλλήσποντον πρός τε τῶν πλοίων τὸν ρ 
ΕΝ ᾿ς ὅκα Ν ΕῚ ’, Φ  νΝ , » , 

ἔκπλουν καὶ ἐπὶ τὰς ἀφεστηκυίας αὐτῶν πόλεις. ἀνήγοντο 

δὲ καὶ οἱ ᾿Αθηναῖοι ἐκ τῆς Χίου πελάγιοι: ἡ γὰρ ᾿Ασία 

πολεμία αὐτοῖς ἦν- Λύσανδρος δ᾽ ἐξ ᾿Αβύδου παρέπλει 
εἰς Λάμψακον σύμμαχον οὖσαν ᾿Αθηναίων - καὶ οἱ ᾿Αβυ- 

90 δηνοὶ καὶ οἱ ἄλλοι παρῆσαν πεζῇ" ἡγεῖτο δὲ Θώραξ Λακε- 

δαιμόνιος. 

1 {τἰθηαβῃϊρ δηα αββἰβίδπορ οὐ {πὸ Ξὅρρατγ- 
ἴ8π8 ἴῃ 18. Θομΐπρ οΟΠἤϊος τυ} ΗΒ 

Ὀγοΐμοῦ Αὐίαχοσχοθ, Οὗ 11. 1. 1. -- 

ἀνέβαινε κτλ.: εΓ, Αι. 1. τ. 2. 
15. Κεράμειον κόλπον : 64]16] 4180 

Κεραμικὺς κόλπος, 1. 4. 8. --- ἐξηνδραπό- 
δισεν: 56] Ἰὴρ {π6 ἱπΠΆ 118 18 οὗ ἃ 

οαρίαυτοα ἴον ἰπΐο ΒΙΆΟΥΥ, ΟΥ ΘΥΘἢ 

Ρυϊζίπρ τὸ ἄθαῖῃ {πο86. 4016 ἴο ὈΘᾺΤ 

ἉΤΤΏΒ, νγ88. ἃ ΟΥ̓ΙΟΙ ΤΥ οὗζοη Ῥγδοιβρα 

ἴῃ ἀποϊθηΐ {ἴπη68. ΟἿ οἡ 2. ὃ; 1. 6. 14. 
Το ἴδ ημοὸ οὗ ἴ6Π86 ἃ8 ἴῃ 19; νἱϊ. 1. 22; 

Η. 828; Κύμη. 386, 6. --- ἦσαν δὲ κτλ.: 

ἈΠ ΘΧΡΙ Πα ΙΟΓΥ οἴδαβο, δέ Ῥοΐπηρ τἰ8οα 

γΠΘτΘ {πη 6 Ἐπηρ. ἰἀἸΟ ΠῚ τι5868. ἃ Οδ88] 

ΡΆΤΕΟ]Ο. 

10. τὴν βασιλέως: 56. χώραν. ἃ. 141, 
ν. 4; Ἡ. 621 ο. --- τοῖς ὑπάρχουσι: (ο- 
πο, Ααϊπηδηΐαβ, απ ῬΉΠ]ΟΟΙ68, 1, 7.1. 

οσβαλόντες δὲ τῇ πόλει αἱροῦσι κατὰ κρά πρ ς δὲ τῇ ρ ρά. 
17. πρὸς... ἔκπλουν : 1.6, ἴο νγαίοῃ 

ἴοΥ {Π|6 ν ϑββοὶβ νυ πὶοῖ τηϊρηῦ Ὀ6 ἰδάθῃ 
ὙΥ 1 ΒΡ] 65. ἴον {π6 ΑἸ ΘΔ 8 ἔτσομι 

τΠ6 Ροτίβ οὴ πὸ Εαχίπθο. (ΟἿ 1. τ. 88. 
-- αὐτῶν: τοίουβ ἴὸ Λύσανδρος, ΜΉΘ 
18 βδίηρ, Βαΐ βιισρσοβίβ {Π|0 οἷδ85 ἴὸ ν Π]Ὸ} 
ἢ Ῥοίοηρβ, νἱΖ. {πὸ Τ᾿ ορἀδοιηοηίδ 8. 

Η. 629 ἃ. --- πελάγιοι : ἐλνοιιφῆι {6 ορθὴ 
8 ; ΠΟΙ 48. ὈΒΌῈΔ], Δ᾽οηρ 1Π6 οοδβῖ, 

ἴοῦ {πῸ τράβοι ἱπηηθαϊαίον ον ; 
ὙὙΠΘΤΟΩΒ ΤΟΥΒΆΠΟΘΙ παρέπλει. ΕῸΓ 
1Π6 86 οὗ {ΠπὸῸ δα]., «ἡ α. 158, ν. 7; 

Η. 019. 
18. Λάμψακον: ψοτο ΑἸοΙ 68 

πα υυ]ἱητογοῦ πα θ.1]}0 νν 8118 ἔνθ Κ᾽ ΘΆΤ9 
Ροΐογο, ἱ. 2. ΤΌ. --- ̓Αβυδηνοί : 8566 οἢ ἷ. 
τ. 19. --- οἱ ἄλλοι : ἀου 0} 658 [ἢ 6 ἴσο 8 
γοπὶ {ΠπῸ0 ΟΥΠΟΥ Αβίατῖο οἰτἴ68, ἢ 

ΘΓ ποδί τὸ {πὸ ΑἸΠΘΠ 88, 17. 



ἙΛΛΗΝΙΚΑ [Π. τ. 

᾿ Ξ 
τος, καὶ διήρπασαν οἱ στρατιῶται οὖσαν πλουσίαν καὶ 

ΕἾ κ , Ν “- ᾿ 3 ΄ ΄, Ν Ν 
οἴνου καὶ σίτου καὶ τῶν ἄλλων ἐπιτηδείων πλήρη " τὰ δὲ 

ἐλεύθερα σώματα πάντα ἀφῆκε Λύσανδρος. οἱ δ᾽ ᾿Αθη- 
95 ναῖοι κατὰ πόδας πλέοντες ὡρμίσαντο τῆς Χερρονήσου 

5 3 “ Ν Ὁ , Ν ε » 

εν Ἐλαιοῦντι ναυσι ὀγδοήκοντα και εκατον. ἐνταῦθα δὴ 
3 ’, » “Ὁ 53 ’, Ν Ν ’ 

ἀριστοποιουμένοις αὐτοῖς ἀγγέλλεται τὰ περὶ Λάμψακον, 
Ν 52 Χ 5 ’, 3 , καὶ εὐθὺς ἀνήχθησαν εἰς Σηστόν. ἐκεῖθεν δ᾽ εὐθὺς ἐπισι- 

ΜΝ »» 5 ,ι. Ν Ν, 5 Ἃ ΄“ , 

τισάμενοι ἔπλευσαν εἰς Αἰγὸς ποταμοὺς ἀντίον τῆς Λαμψά- 

100 κου" διεῖχε δ᾽ ὁ Ἑλλήσποντος ταύτῃ σταδίους ὡς πεντε- 

καίδεκα. ἐνταῦθα δὲ ἐδειπνοποιοῦντο. Λύσανδρος δὲ τῇ 
5 δ , 5 'Σ 3" 3 5 ΄ 3 Ν “-“ 

ἐπιούσῃ νυκτί, ἐπεὶ ὄρθρος ἦν, ἐσήμηνεν εἰς τὰς ναῦς 
» Ἁ Α 

ἀριστοποιησαμένους εἰσβαίνειν, πάντα δὲ παρασκενασά- 
μενος ὡς εἰς ναυμαχίαν καὶ τὰ παραβλήματα παραβαλὼν 

10 προεῖπεν ὡς μηδεὶς κινήσοιτο ἐκ τῆς τάξεως μηδὲ ἀνάξοιτο. 
ε δὲ Ἂθ »“ ν “ ἡλί 5 ’ 4“΄ισς “ δ Ἂ, 

οι οἐε ἡναάιου ἀμᾶὰ τῷ Ἤλιῳ ἀνισζχοντιυ ἔπι τῷ λιμένι παρε- 

’ὔ 

τάξαντο ἐν μετώπῳ ὡς εἰς ναυμαχίαν. 
53 Ν » 3 3 

επει ὃ ουκ αντοΨ- 

΄, , ΠΑ ας ἜΝ - ΄, 4... ΔΝ 5 ,΄Ἱ ,ὕ 
ἤγαγε Λύσανδρος, καὶ τῆς ἡμέρας ὀψὲ ἣν, ἀπέπλευσαν πάλιν 

5 Ν 9.ον ’ 

εἰς τοὺς Αἰγὸς ποταμοὺς. 

110τῶν νεῶν ἐκέλευσεν ἕπεσθαι τοῖς ᾿Αθηναίοις, ἐπειδὰν δὲ 
3 “Ἄ ’ μς “ 5 [ΟΣ Ν - ΣΕα τος 
ἐκβῶσι, κατιδόντας ὅ,τι ποιοῦσιν ἀποπλεῖν καὶ αὐτῷ ἐξ- 

19. τὰ... σώματα πάντα: ςΓ Ἐπηρ. 
ουογ δοῦν, απο. 

20. κατὰ πόδας: ἐπ ἐλεῖγ τυαῖεε, οἡ ἐδιεῖν 

μεοίβ. ΟἹ Παπιίει ἵν. ὃ, “ΤΟ]]ονν τη αὖ 

οοί.᾽ --- τῆς Χερρονήσου : ἴοΥ [Π6 Ροϑἰ- 
τοπ οἵ {Π6 σϑῃ., 566 οἢ ἱ. 1. 22. 

21. διεῖχε: λαὰ ἃ ὑγεακίίῃ ο7; 6156- 
ὙὙΠΘΓΘ 8664 οὗ ἔννο Ρ]Δ 6685, ἀϊδέαπέ ζγοτα 
ὁπ6 αποίϊιεγ. "ΓΘ ἱπιηρῆ. 15. πβθα οἵ ἃ 
511 οχίβύηρ ἔδοῦ τοραγ θα ΟὨΪΥῪ ἴῃ 118 
ΓΙ αίϊοη ἴο ραβύῦ θυθηΐβ. Κα. ὅρυ. δ9, 
πΥ δ προ ἨΠ2. 19. 

22. παραβλήματα: Αγαγ [Π|6 58 Π16 
88 ἴΠη6 παραρρύματα ἴῃ 1. 6. 19, ΑἸ ΠΟῸΡῊ 
Ἰηϊοπαρα ἔοὸγ ἃ ἴκὸ ῬΓΡοΟΒθ. 68 

ΒοΘΟΚΗ, ζγζιηπάίθη ἐἰδον ἰα8 Θ'δθιυ β6Ή, 
Ρ. 189. -- ὡς ἀνάξοιτο: ΠΊΟΤΘ ΘΙΏΡΗ Δία 
{Π8π {Π6 1ηΐ, πιϑ118} Δ ΕΓΘΥ νΘΓῸΒ οἵ οοτη- 

τηϑηαϊηρ. ὙΠῸ ορῦ. βίδπαβ ἴῃ 1Π6]γ. 
αἶβο. ἴου {Π6 τᾶσθ Ῥσο!᾽γ6 ΤΌΤ 

μηδεὶς κινήσεται κτ, ἘΜΈ. 26, 1, 

Ν. ὃ ὃ. 

28. ἐν μετώπῳ: ΡΙυΐ. ἢ,.γΧ8. Τὸ μετω- 
πηδόν, “πἰῸ {Ποὶν Τγοηΐ 1η ἃ 11π0 ἔδοϊηρ 
1Π6 Θῃθιην." ΟὈοπίγαβύ ἐπὶ κέρως 1. ἤ. 
29. --- τῆς ἡμέρας : Ρατῦ. σθῃ. ἢ ὀψέ. 
ας. 108:; ἘΠ. 787: 

24. τὰς ταχίστας: ΡΙ]αΐ. ἢ.γ}Χ8. 10 

δύο ἢ τρεῖς τριήρεις. ---ἐ κβῶσι: 56. οἱ 
᾿Αθηναῖοι. ---- κατιδόντας : 80. [Π6 ΟΥ̓ΘΥΥΒ 

“ἡ ῷι 

20 

28 

Λύσανδρος δὲ τὰς ταχίστας 34 



ἘΕΒΝΟΦΩΝΤΟΣ 

αγγεῖλαι. 
Ν Ε] ’ 5 ’ 5» ΄“» “ ᾿ 

καὶ οὐ πρότερον ἐξεβίβασεν ἐκ τῶν νεῶν πρὶν 
- - “ »» ’ ’ ε ’ Ἀ ΒΨ 

αὗται ἧκον. ταῦτα δ᾽ ἐποίει τέτταρας ἡμέρας: καὶ οἱ ᾿Αθη- 
ναῖοι ἐπανήγοντο. ᾿Αλκιβιάδης δὲ κατιδὼν ἐκ τῶν τειχῶν 

Ἀ Ν ᾽ ’ 9 5 ΣΝ “ Ν Ν ᾽ 

118 τοὺς μὲν ᾿Αθηναίους ἐν αἰγιαλῷ ὁρμοῦντας καὶ πρὸς οὐδε- 
“ ’ Ν δ᾽ ΕῚ “ὃ 5 Σ “Ὁ ’, ’ 

μιᾳ πόλει, τα επιτὴηόοεια εκ Ἥστου μετιοντας πέντεκαι- 

’ὔ 5 Ν “ “ Ν Ν ’, 5 ’΄ 

δεκα σταδίους ἀπὸ τῶν νεῶν, τοὺς δὲ πολεμίους ἐν λιμένι 
Ἀ Ν ’ὔ »Ἥ᾽ , » » δὰ »Ἤ » Ν 

καὶ πρὸς πόλει ἔχοντας πάντα, οὐκ ἐν καλῷ ἔφη αὐτοὺς 

ὁρμεῖν, ἀλλὰ μεθορμίσαι εἰς Σηστὸν παρήνει πρός τε 
190 λιμένα καὶ πρὸς πόλιν: οὗ ὄντες ναυμαχήσετε, ἔφη, ὅταν 

βούλησθε. οἱ δὲ στρατηγοί, μάλιστα δὲ Τυδεὺς καὶ Μέ.- 
» [ά ἈΕ » ΄ 5 Ν ΄ς ἴω 

νανδρος, απιεναᾶαι αὐτὸν ἐκέλευσαν "αὕὔτοι γὰρ νυν στρατὴη- 

“Ὁ » » ““ ὌΝ Ν ν ,ὕ ὃ δ᾽ 5» 4 

γεῖν, οὐκ ἐκεῖνον. καὶ ὁ μὲν ῴχετο. Λύσανορος ὃ, ἐπεὶ ἣν 
ε ΄, Ψ, ΕῚ ΄ ΄“ τῷ ΄, 53 “ » 
ἡμέρα πέμπτη ἐπιπλέουσι τοῖς ᾿Αθηναίοις, εἶπε τοῖς παρ 

᾿ττϑον κα , ἄτας ΄ ΄- ΛΔ ΧΩΝ ΄ Ν 
120 αὐτου επόομέενοις, ἘΠῊΝ κατίδωσιν αυτους ἐκβεβηκότας και 

5 ’, Ν Ν ’ ν Ε] ’ Ν 

ἐσκεδασμένους κατὰ τὴν Χερρόνησον, ὅπερ ἐποίουν πολὺ 
“ θ᾽ ἘΠ. 2 ΑΙ ς , ΄ ΄ θ » ΄ 

μᾶλλον κα ΕΚαΑστΤῊΝν ἡμέραν τα ΤΕ σιτια πορβρω εν ὠνου- 

Ν “-“ ω ΠῚ 
μενοι καὶ καταφρονοῦντες δὴ τοῦ Λυσάνδρου, ὅτι οὐκ ἀνταν- 
΄“ 5 ’, Ἂ » δὲ) «δὶ μὴ ᾽ (ὃ 

ἥγεν, ἀποπλέοντας τούμπαλιν παρ᾽ αὐτὸν ἀραι ἀσπίδα 
Ν ’ Ν “Ἃ ε Ν “Ὁ ᾽ ’ ε » Ψ 

180 κατὰ μέσον τὸν πλοῦν. οἱ δὲ ταῦτα ἐποίησαν ὡς ἐκέλευσε. 

1 οἵ {1Π6 {γΙ ΓΘ ΠΊ68.; σοηβί. 866, ἴο Β56η86. 

- πρότερον, πρίν : ΟΥ̓́Θ ΑΓΟΓ πρότερον 
ὉΠ πρόσθεν, πρίν ἱζποιὺ ἤ 5βίδηαβ 

ΓΟΡΌΪΑΥΙΥ ἃ8 Ὁ που ἢ ποῦ 80 ῥγο- 
ορᾶρᾷ. ΟαΜΈΤ. 67, 2, ν. 4; Η. 9658 «4; 

80. 3. 48. --- ἐξεβίβασεν : νἱποῦῦ 007.» 
88 1. 6. 20. 

25. ἐκ τῶν τειχῶν: 566 ἱ. κσ. 17. --- 
πρὸς πόλει: 86. ὁδρμοῦντας. -- ἔφη: 

Ῥγδο  οσν, δαμιθ απ βαϊαὶ. ---- μεθορ- 
μίσαι: 86. τὸν στόλον. Ῥ]αΐ. Αἰς. 37. 
--οὗ.... βούλησθε: ο"8. {πὸ Βιάδάθῃη 
ἰγαηβι το 0 Εἶτ. αἾ8ο, 

20. αὐτοὶ... ἐκεῖνον : {16 50]. οἵ 
{π6 ἀοροπᾶρθηξ ἰηἴ. θη {Π|6 ΒΔ ΠῚ ἃ8 

ταΐ οἵ {πΠ6 σονθγηϊηρ γ6 1} πηδᾶν βίδα 

ἴῃ [6 ΠΟΙ. ΟΥ̓ ὙΠΘη ἃ ΒΘΟΟΤΙ 50]. 
806, ΤΟ]] ον 8, ἃ8 2. 17 οὐ γὰρ εἶναι κύριος 

ον ἀλλὰ τοὺς ἐφόρους. (. Λα. 188, ν. 
8; Η. 940 Ἀ. --- στρατηγεῖν : 566 οὴ 14, 

27. ἐπεὶ... ᾿Αθηναίοις : [ὉΓ {Ππ| ἀδΐ. 
οἵ ἰηϊογσοδὺ ἴῃ ΘΧΡΙΘΒΒΙΟΩΒ οἱ {{π|Ὸ, 

866 6. 184, 8, ν. 1; ΠΗ. 771 8. --- κατα- 

φρονοῦντες δή: ἰοοζίηφ αἰοιυη 7ογϑοοί]ι 
ὁπ, “ὙΥ 10 ἃ τη ἰδία Κοὴ οοητοπηρὶ 9 τ," 
ΤΟΥ ΒΑ ΠΩ͂ΘΥ, --- ὧραι (αἴρω) ἀσπίδα: ἴῖοτ 
1Ππ6 186 οὐ {ΠῸ ΒΆ1η6 ΒΙ5:8] ἴῃ ἃ ΘΑΥ] ΘΓ 

οΥἰβὶβ οἵ σοὶ Πἰβίουυ, ΠΆΤΠΘΙΥ ΑΥΓΘΥ 
{πὸ Ῥαΐρ οἵ Μαγαίπομ, 866 Ηδι. νἱ. 

11; Οτοῖο, ΙΥ̓. 277. ἘῸΣ ἴΠ6 1πῇ. 

τ ἢ εἶπε δαο, 506 ΟΜΈΤ, 16, ῶ, ν. 8.-- 

μέσον : {λ6 πιϊαἰδὲ οἵ, 

τῷ ςι 

20 

21 



150 λοῦντα 

ΒΛΛΗΝΙΚΑ 1]. 

Λύσανδρος δ᾽ εὐθὺς ἐσήμηνε τὴν ταχίστην πλεῖν: συμπαρ- 28 
ἤει δὲ καὶ Θώραξ τὸ πεζὸν ἔχων. 

Ι. 

.  Σ] 

Κόνων δὲ ἰδὼν τὸν ἐπί. 
3 ,ὕ 3 Ν ᾿ “ Ν 3 

πλουν, ἐσήμηνεν εἰς τὰς ναῦς βοηθεῖν κατὰ κράτος. διε- 
ἊΜ Ν “ 3 ᾽ὔ ε ἈΝ “ ἴω ,ὔ 

σκεδασμένων δὲ τῶν ἀνθρώπων, αἱ μὲν τῶν νεῶν δίκροτοι 
“" ΝῚ ’ Ν “. 

186 ἦσαν, αἱ δὲ μονόκροτοι, αἱ δὲ παντελῶς κεναί: ἡ δὲ Κόνω- 
ΓΦ Ν ΕΝ ε Ἀ ΄ ἄν τ 3 ᾽, 

νος καὶ ἄλλαι περὶ αὐτὸν ἑπτὰ πλήρεις ἀνήχθησαν ἀθρόαι 

καὶ ἡ Πάραλος, τὰς δ᾽ ἄλλας πάσας Λύσανδρος ἔλαβε 

πρὸς τῇ γῆ. τοὺς δὲ πλείστους ἄνδρας ἐν τῇ γῇ συνέ- βοο ὙΠ βας Ὧ γὴ 
λεξεν - οἱ δὲ καὶ ἔφυγον εἰς τὰ τειχύδρια. Κόνων δὲ ταῖς 

5 ; Ν ’ 3 ον ΟδΨ ΄Ν 3 ’ Ν , 
140 ἐννεὰ ναυσι φεύγων, επει ἐγνω των Αθηναίων τὰ πραγ- 

ματα διεφθαρμένα, κατασχὼν ἐπὶ τὴν ᾿Αβαρνίδα τὴν Λαμ- 

ψάκου ἄκραν ἔλαβεν αὐτόθεν τὰ μεγάλα τῶν Λυσάνδρου 
ἰω ε ’,ὔ Ν ἣν σϑὰς Ἀ 5 Ν ἧς 5 ’΄, 3 

νεῶν ιστια, καὶ αυτος μὲν ΟΚΤω ναυῦυσιν ἀπέπλευσε παρ 

Εὐαγόραν εἰς Κύπρον, ἡ δὲ Πάραλος εἰς τὰς ᾿Αθήνας ἀπαγ- 
“ Ν ’ὔ ᾽’ Ν Ξ, “ Ν Ἂν 

14δ γελοῦσα τα γέγονοτα. Λύσανδρος δὲ τας ΤἁΤεναῦς καιτους 

5 ’ Ν ἊΝ Ἂ: 5 ’, 5 ’΄ 

αἰχμαλώτους καὶ τάλλα πάντα εἰς Λάμψακον ἀπήγαγεν, 

ἔλαβε δὲ καὶ τῶν στρατηγῶν ἄλλους τε καὶ Φιλοκλέα καὶ 
5 ’ -“ ΞΕ ’ ΄“ ’ » ἊἝ 

Αδείμαντον. ἣ δ᾽ ἡμέρᾳ ταῦτα κατειργάσατο, ἔπεμψε Θεό- 

πομπον τὸν Μιλήσιον λῃστὴν εἰς Λακεδαίμονα ἀπαγγε- 

μετὰ δὲ 

λευσε βουλεύεσθαι περὶ τῶν αἰχμαλώτων. 

1. 28. δίκροτοι ἦσαν. .. μονόκροτοι: 
μααὶ οπὶψ τὑοιυθγ8 ἐποιφὴ ἰο πιαη ἕο... 
ὁη6 (ουῦ οὗ {ῆγ66) δαηλβ ὁ οαγ8. ---- 
Πάραλος: {π6 ΑἰΠ ΘΗ ΐδ ἢ 5. τηϑὶηἰαϊηθα 
ἴννο βίαίβ νθ885618, [πΠ6 Πάραλος (1ῃ ἰῃη- 
ΒΟΓΙΡΙΠΟΠη5 Παραλία) πα {πῸ Ξαλαμινία. 
ΟΥ̓ νἱ. 2.14. ΒοΘΟΚΗ, {ὐγζχιιάίθη ἐλδον 
α'α5 ϑεοισοβθη, ὉΡ. 77 1. 

29. ταῖς ἐννέα ναυσί: τυἱί) {16 πο 
βἠϊρ5 (28). --- τῶν ̓ Αθηναίων: ἴον {Π6 
Ῥοβίςοη, 566 α. 142, 2, ν. 3; Ἡ. 6606 "Ὁ. 

- διεφθαρμένα : οααῖν. ἴο ἃ 5Βιθοτά. 

Ν ’ὔὕ ἃ οἰ ἐν -“ 5 Ἢ 

τὰ γεγονότα, ὃς ἀφικόμενος τριταῖος ἀπήγγειλε. 

ταῦτα Λύσανδρος ἀθροίσας τοὺς συμμάχους ἐκέ. 

ἐνταῦθα δὴ 

ΟΙαυβα οὗ ἱπᾶϊνγ. ἀϊβο. ὝἋ. 280; Η. 

82, --- τὰ μεγάλα ἱστία: ἴπ ΡὈΥΘΡΑΓἃ- 
(10 ἴῸΓ ἃ βο-ἥρῃϊ, {Π6 ἸΔΥΡΘΥ 581]5 

ὙΘΤΘ π5Ὲ8}}ν Δ ΚΘ ον ΟΥ ούθῃ Ἰοἵΐ 

ΟἹ 8Π016 ἴο ΠρΡΗ θη {Π6 80. (1. 1. 
13. --- Εἰὐαγόρας : Κίηρ οὐ Δ ]ΔΙΪβ ἴῃ 
ΟΥρυιιβ, {] θαΐατν ἴο {πΠ6 Ῥουβίβηβ, γοῦ 

ΑἸ 5 ἔσθ πΠα]ν ἴὸ ΑἿΠ6Π8. 
90. τὰς ναῦς: ἁρουΐ 170, 566. 20, 

20 ΔΡ0ονϑ. --- ἄλλους κτέ.: ςΓ ἄλλως τε 

καί. Η. 1042 Ῥ. --- τριταῖος : Θοατῖν. 0 
δᾶν. 6. 188, ν. 7; Η. 619. 

{1 

29 

90 

ἰ 91 



ἘΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 

κατηγορίαι ἐγίγνοντο πολλαὶ τῶν ᾿Αθηναίων, ἅ τε ἤδη 
΄ πὸ ἄς .9 7, ΓῚ “- 5» 

παρενενομήκεσαν καὶ ἃ ἐψηφισμένοι ἦσαν ποιεῖν, εἰ κρα- 

1δ6 τήσειαν τῇ ναυμαχίᾳ, τὴν δεξιὰν χεῖρα ἀποκόπτειν τῶν 
ζωγρηθέντων πάντων, καὶ ὅτι λαβόντες δύο τριήρεις, Κοριν- 

,’ Ἀ ΕῚ ’ Ἁ ») 5 » ΄Ὸ ’, 

θίαν και Ανδρίαν, τους ἄνδρας ἐξ αὐτῶν πάντας κατα- 

κρημνίσειαν - Φιλοκλῆς δ᾽ ἦν στρατηγὸς τῶν ᾿Αθηναίων, 
ὃς τούτους διέφθειρεν. ἐλέγετο δὲ καὶ ἄλλα πολλά, καὶ 

“- - “- 
1600 ἔδοξεν ἀποκτεῖναι τῶν αἰχμαλώτων ὅσοι ἦσαν ᾿Αθηναῖοι 

Ἁ » ν ’ὔ , Ὁ“ ’ 

πλὴν ᾿Αδειμάντου, ὅτι μόνος ἐπελάβετο ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ 
τοῦ περὶ τῆς ἀποτομῆς τῶν χειρῶν ψηφίσματος - ἠτιάθη 

, ε ’ ω͵ Ν ἰω ,ὔ Ν 

μέντοι ὑπό τινων προδοῦναι τὰς ναῦς. Λύσανδρος δὲ Φιλο- 
’ ΄Ὁ » ’, ἃ εἿ 3 ’ Ν ’ 

κλέα πρῶτον ἐρωτήσας, ὃς τοὺς ᾿Ανδρίους καὶ Κορινθίους 

166 κατεκρήμνισε, τί εἴη ἄξιος παθεῖν ἀρξάμενος εἰς Ἕλληνας 
“Ὁ 5» ’ παρανομεῖν, ἀπέσφαξεν. 

51. τῶν ᾿Αθηναίων : ΟὈ]. σ6ῃ. ψ 1} 
κατηγορίαι. ---- τὴν δεξιὰν χεῖρα: 00. ἴὸ 
ΡΙαΐ. ἢ γ8. 9, ῬΆΠΠΟΟΙο5. πα ργοροβοᾶ 
ἴο ουἑνξ ΟΥ̓́ {τΠ6 σὶρὶτ πὰ τ 08. οὐ {πὸ 

ῬΓΙΒΌΠΟΓΒ, ὅπως δόρυ μὲν φέρειν μὴ δύ- 

νωνται, κώπην δὲ ἐλαύνωσι. ΟἼοοΓΙΟ, ἐἰο 

ΟΥ̓. τὶ. 11, τοῦουβ ἴὸ ἃ {πὸ ἄθογθο οἵ 
1π6 ΑὙΠΘ ΗΔ ΠΒ ἀραϊηβί {πὸ Αορὶποίδ 8. 
- κατακρημνίσειαν: {ΠῸ0 σατιβο 18. ἃ8- 
βίσηθα οἡ {Ππ|Ὸ6 Δα ΠΟΥ οἵ ΔΠΟΙΠΟΥ 
ῬΘΓΒΟη {Π8η {Π6 ΒΡΘΆΚΟΥ; ἤθπορ {Π|Ὸ0 
ορί. 6. 260, ν.; Η. θ28». ΤΙνΪΐβ νοτὰ 

ἴβ πβρᾶ οἵ {πὸ γραϊπηθηΐῦ ἰπίθ παρα ΤῸΓ 
688 αὐ ΝαΖασοίῃ. Τιῖκο ἱν. 239. 

92. Ῥδιβ. ᾿ἰχ. 32. ὁ βᾶυβ {πδὺ Τιγβδη- 
δ. ον 4000 ἁπα {πθὴ ἀθηϊθα {Π|6Πὶ 
ῬΏΓΙΑΙ, --- πλὴν ᾿Αδειμάντου: νὴ)0 ν»8 
ΒΡΑΓΟΩ͂ ποῖ ἴῸΓ ΐΪβΒ Παπηδ ηἶν θυ ΤῸΓ 

Π18 ἰγθΆβοη, 88. ΟΡΟΗΪν οματροᾶ Ὀν 

,γΧ8. χιν. 98, ΟΥ λιν. ἐδ ζαΐβα ἰεῃ. 
191; Ῥαι8. ἵν. 17. 8. --- ἀποτομῆς: ἴῃ 

{Π18 ΒΘΠΒΘ ΘΟΟῸΓΒ ΟἿ ΠΟΓΟ. --- ἐπελάβ- 
ετο: οὐ γϑοιεεὶ 10. ---- ὃς κτὲ.: {116 ΟἸ αι 
ἰβ 1η6 Β}]. οἵ εἴη, θὰϊ 18 μ᾽ αορα Ῥϑίουθ 

1Π6 ᾿πΠΊΘΥΥ, ΤῸ ργοαῖου ΘΙ ΡΠ 818. Η. 
878, 9060 ἃ. --- ἀρξάμενος : ἴοῸΥ {πὸ αἶ8- 
{ποῖοι ὈΘίννθοη {ΠπῸ δοῖ, Δ Π4 τηϊᾷ. 
οἵ {18 νϑὺ}», βθ6 Ἡ. 810. [1 18 ποῖ 

᾿π]}Ρ]| 16 {πῶ τπ6 Ξραγίδηβ ἴοο μδᾶ 
δοῖθα ἀπ] ν }]ν Αὐῖου 1Π6 ΘΧΑΠΊΡΙΘ 
οἵ {πὸ Αἰποηΐίδπβ, θαϊ {πη 6 πῃ] αὶ 

οοῦγϑΘ οἵ ῬΠ]]ΟΟΙΟΒ 15 οοη ἐγαβίθα ἢ 
{Π60 Ῥτονῖουβ Οβίου ἃ τ νὶ ΟΌΒΘΥ ΠΟΘ οἵ 

1η6 ΟΥ̓Δ ΠΆΤΥ ταϊο8 οὐ οἰγ]ζΖοᾶ πὰ- 
πλ ἶν. 50 4180 1]. 3. 38, 

σμαΡ. 9. ἢ ϑαπαϊον πιαβίου ΟΥ {}ιε 
Ἡεἰϊεβροηὶ (1-). Τὴ Ῥαγαῖιι ὑγίηῃ5 
{λι6 εἰ ΐηηβ το ΑἸποη8 (ὅ-4). ΠΤ βαπάεν 
γιαϑίου ΟἹ ἰμ6 Αοφεαη, αἰΪ αἰϊίο5. ἐαοορὶ 
{16 ϑαπιΐαηβ αἰοβογ θη ΑΑἰδοη8 (ὅ-θ). 
Ῥαινιβαπῖας δοζογε Αἰδοης απαὶ ΤΠ δαπάον 

αἱ {με Ρίγαοιις (1-ὃ). 70 βίγοββ αἱ 
Αἰδοης απαὶ Τεονοο Ὁ Ῥαϊνγοοίἑἰος5 (10-- 
11). “  ηιναβδῖε5 70 μϑαθε, ἰο Ασὶβ (11), 
ἰο ϑραγτία (12-14}, το 71,ηβαπάίον (16-- 
17), 1ο ϑρανγία (17-0). Τ7ογηι8 ὁ 
Ρέαοο ἀσοορίεα (230-28). 7)επιγιιοίίοη ΟΥ̓ 
ἐλ ἰοηῳ τυαὶ 8 (25. 
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ῷ Ἐπεὶ δὲ τὰ ἐν τῇ Λαμψάκῳ κατεστήσατο, ἔπλει ἐπὶ 1 
τὸ Βυζάντιον καὶ Καλχηδόνα. οἱ δ᾽ αὐτὸν ὑπεδέχοντο, 

" “ 5 ͵ὔ Ἀ ε ’ὔ 5» ’, ε 

τοὺς τῶν ᾿Αθηναίων φρουροὺς ὑποσπόνδους ἀφέντες. οἱ 

δὲ προδόντες ᾿Αλκιβιάδῃ τὸ Βυζάντιον τότε μὲν ἔφυγον εἰς 

5 τὸν Πόντον, ὕστερον δ᾽ εἰς ᾿Αθήνας καὶ ἐγένοντο ᾿Αθηναῖοι. 
’ Ν ’ὔ ᾿. “ 3, ᾽ὔ ἣς » ’ 

Λύσανδρος δὲ τούς τε φρουροὺς τῶν ᾿Αθηναίων καὶ εἴ τινά 2 

που ἄλλον ἴδοι ᾿Αθηναῖον, ἀπέπεμπεν εἰς τὰς ᾿Αθήνας, 

διδοὺς ἐκεῖσε μόνον πλέουσιν ἀσφάλειαν, ἄλλοσε δ᾽ οὐ, 
“ ΗΝ ν ν “Δ ’ὕ “ Ν ἥς »Ὰ Α Ν 

εἰδὼς ὅτι ὅσῳ ἂν πλείους συλλεγῶσιν εἰς τὸ αἀστυ καὶ τὸν 

10 Πειραιᾶ, θᾶττον τῶν ἐπιτηδείων ἔνδειαν ἔσεσθαι. κατα- 

λιπὼν δὲ Βυζαντίου καὶ Καλχηδόνος Σθενέλαον ἁρμοστὴν 
,ὔ “ 

Λάκωνα, αὐτὸς ἀποπλεύσας εἰς Λάμψακον τὰς ναῦς ἐπε- 

15 

[1] 

σκεύαζεν. 

Ἔν δὲ ταῖς ᾿Αθήναις τῆς Παράλου ἀφικομένης νυκτὸς 
5» , ε ’ Ἀ 5 ἧς 5 “ ““ Ὃ “ 

ἐλέγετο ἡ συμφορά, καὶ οἰμωγὴ ἐκ τοῦ Πειραιῶς διὰ τῶν 

μακρῶν τειχῶν εἰς ἄστυ διῆκεν, ὁ ἕτερος τῷ ἑτέρῳ παρ- 
δ, ν 3 5 ’ ἴω Ν ] Ν 3 Ἃ 3 

αγγέλλων : ὠωσΊ εκεινὴς Τῆς νυκτος οὐδεὶς ἐκοιμήθη, ου 

1. κατεστήσατο: λαὰ οἰ{ἰ6ε] τη 6 8 
ἴο πῖβ οὐ βαςβϑίφοιοη (π}14.), ϑαπῖν. 
ἴο κατεσκευάζετο, ὃ. ΕῸΓ {Π6 686, 566 

Η. 851. -- οἱ δέ: [Π6 ᾿π πα] δ η}5 οἵ {Π| 6 

οἰτθ5 7050 παμηιθᾶ. Η. 6959 ο. --- τοὺς 
τῶν ᾿Αθηναίων φρουρούς: εΓ' 2 τούς τε 
φρουροὺς τῶν ᾿Αθηναίων. --- οἵ δὲ προ- 
δόντες: 5866]. 3. 14 ΠῚ --- ἐγένοντο ᾿Αθη- 
ναῖοι: Ράᾶ58. οὗ ᾿Αθηναίους ποιεῖσθαι ; 

ΚΉΠ6Υ τϑορὶνθαᾶ {πὸ στὶρηῦ οἵ οἰτΖθη- 
8810 ἴῃ ΑΥΠ6η8. ((Υ ΤΠαο. 11. 67 τὸν 
Σάδοκον τὸν γεγενημένον ᾿Αθηναῖον. 

2. οὔ: [465 δοσθηΐ αὖ ϑπᾶ οἵ βϑηΐ. 
6. 29, κ.; Η. 112 ἃ. ---ὅτι... ἔσεσθαι: 

186 οοπβί. οἵ ὅτι νυ {Π6 ᾿ηΐ. πᾶν Ὀ6 

τοραγ θα 848 ἃ Ὀ]Θπαϊηρ οὗ ἔνγο ΘομϑΒί8., 
γἱΖ. ὅτι τ ἢ ἃ ἤπιῖΘ νου πα [Π6 86ο. 
στ {Π6 Ἰηΐ,, 180 ἃ8 4150 [Π6 0η6 οομϑβί. 

οἴΐθῃ βθῦυ 88 ἃ8 ἃ οοῃ{ηπαίϊοη οἵ [Π6 

οἴμοῦ. Τηΐβ ὈΙΘπαϊηρ 15. ῬΑΥ ΟΠ Υ]Υ 
βυυ  ΚΊηρ ΠΘΓΘ, ἃ8. ΠΘΤΘ, 9η6 οὗ {Π6 ὕνγο 

οοπβίβ. οου]Ἱα ποΐ βίαπα Δ] 96 ((. 280); 

Ῥαῦ 850 4150 (ἵν. 11. 4. 15 αἴζον ἀκούειν, 
γἱ. 5. 42 ψ 1} ὡς ἴον ἐλπίζειν. Μοβῦ 
ΟΆ868 ΟΟΟΌΪ, ΠΟΥΘΥΘΙ, ΔΥΓΘΥ γ ΓΒ οὗ 

βδυἷηρ, 848 ν. 4. θ8ῦ; 4η. 1]. 1. 9. -- 

ὅσῳ: νὶ0} θᾶττον, σιϊπουῦ τοσούτῳ. 
ΤῊ οτηϊββίοη οὗ {Π6 ἄθπη. ΟΟΟΙΓΒ 68Ρ. 

ὙΠΘῊ {ΠῸ ΤΟ]. τη ΘΙ 6. οἵ {Π|0 ΘΟΙΊΡΑΤΊ- 

505 ΤὉ]]Ογ5 {π6 οἴμοσ, Κύμη. 582, 2, 

ποΐβ 1. 866 οῃ ἵν. 2. 11. 
8. τῆς Παράλου: εΓ 1. 29. --- ἐλέ- 

γετο: ““Ῥα5564 ἔγομὴ πη τ} ἴο τη 0}. 

- ὁ ἕτερος παραγγέλλων : 8Δηδοο]1- 
{Πποπ, οΓ 3. δ4 ἐκεῖνοι (οἱ ἕνδεκα) δὲ 
εἰσελθόντες ... εἶπε μὲν ὁ Κριτίας. ΤῊΘ 
ῬΘΟΡΙΘ ἀνθ! προ Ὀθύνγθθη τπ6 Ἰοηρ' 

γγ78115, ΔΠ ἃ {πΠ6 ΤΟΟΡ8 τηϑηηϊηρ {Π61Ὲ 
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μόνον τοὺς ἀπολωλότας πενθοῦντες, ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον ἔτι 
» Ὄ ἃ ,ὔ ’, ,ὔ - » ,ὔ ’ 

αὐτοὶ ἑαυτούς. πείσεσθαι νομίζοντες οἷα ἐποίησαν Μηλίους 
’ 

20 τε Λακεδαιμονίων ἀποίκους ὄντας, κρατήσαντες πολιορκίᾳ, 

20 

τῳ 

καὶ ἹἹστιαιέας καὶ Σκιωναίους καὶ Τορωναίους καὶ Αἰγινή: 

τας καὶ ἄλλους πολλοὺς τῶν “Ἑλλήνων. τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ 
3 ΄ :] ΄ 5 8 ἂν , ΄ 5» “ 
ἐκκλησίαν ἐποίησαν, ἐν ἣ ἔδοξε τούς τε λιμένας ἀποχῶσαι 

Ν ΕὺνἣΝἢ ἈΝ Ν ’ » ’ Ν Ν 5 ’ 

πλὴν ἑνὸς καὶ τὰ τείχη εὐτρεπίξειν καὶ φυλακὰς ἘΡΑΡΓΑΡΙΝ 

καὶ τἄλλα πάντα ὡς εἰς πολιορκίαν παρασκευάζειν τὴν 

πόλιν. καὶ οὗτοι μὲν περὶ ταῦτα ἦσαν. 

Λύσανδρος δ᾽ ἐκ τοῦ “Ἑλλησπόντου ναυσὶ διακοσίαις 
5» ’ » . -" ’, ᾿Ἂ ’ 

ἀφικόμενος εἰς Λέσβον κατεσκευάσατο τάς τε ἄλλας πό- 

λεις ἐν αὐτῇ καὶ Μυτιλήνην " ἢ ἤνη 
(56. ἀπᾶοο. ἐε 27γ5ὲ. 45) νου] ῬΡ888 

{Π6 ΠΟῪ ΔΙΟΏΡ. --- πενθοῦντες : 86. πάν- 
τες ἱπ)Ρ}16 ἃ ἴῃ οὐδείς, 566. ΟὨ 1. 1. 39. --- 

αὐτοὶ ἑαυτούς : ἃ ἴτοα. ΘΟΙ δἰ πα ςΊΙΟῊ ; 
866 ΟἹ ἷ. 2.ὄ 17: εἶ 1. τ. 28. --- Μηλίους 
κτὲ.: οἵ {πὸ Μοὶ ηΒ γ}ὸ δα ΒΌΓΓΘΗ- 

ἀργὰ αὐΐοῦ ἃ Ἰοπρ βίθρο (410 8.0.), 
τπΠ6 ΑἸΠοηΐδηβ, ὈῪ 116 δανιο ὍΓ ΑἸοὶ- 

Ὀἱαᾶορβ, πα Ρὰΐ το ἀθαῖ {Π6 τηθη, πα 

Βο] α τὴ νομὴ ἃπα ΟΠ] ἄσθη ἱπίο 

βίδανουυ. Τῇυο. ν. 116; Ρ]υΐ. 8.14; 
Απᾶοο. ἐπ Αἰς. 22; ατοίο ΥἹ. 379--988, 

ΤῊ ᾿ππα θα η8 οἱ Ηἰβίϊαθα ἴῃ Ἐὰ- 
Ῥοθδα, αἰΐζου 1π6 ἰακίηρ οἵ {ΠῸῚ} οΟἷἵν 
(440 5.6.}, δᾶ Ῥϑοῦ οχραίγαἰθα Ὀν 
1η6 Ατἰμοηΐαηβ. ὙΠΟ. 1. 114; ΠΙοά. 

ΧΙ. 7; ΡΙ]αΐ. ογίοϊθβ, 22. Οὗ [86 ἔνο 
ΟΠ δ! οἰ ἀΐδη οἰτ65 θο] οηρίηρ ἴο ΑἸΠΘΠΒ, 
ϑοίοπο «πα Τοτγομθ, ἴΠ6 ΓΟΥΠΘΥ πα 

θΌΠΟ ΟΥ̓ΘῚ ἴο {ΠῸ Κραγίδη ΟΠ  ΠΩ͂ΘΡ 

Βγαβιαβ (425. μ5.6.); {πὸ Ἰαίίου. παδᾶ 

Ῥθθὴ ἴβκοη ΡΥ Πϊπὶ 11} {ΠπΠ6 Π6ΙΡ 

οὗ ἰταϊίωσβ. Τἤιο. ᾿ν. 111; 121. [ἴῃ 

421 5.0. 1πη6 ΑἸΠπΘηΐ πη τοοονογρᾶ {Π6 

οἷτο5, βο]Ϊ ἃ {πὸ υοπηθη δηα ΟΠ] ἄσθη 

οἵ ΤΌΓΤΟΠΟ 848 βίανοβ, δ ηΠ οανγὶοα {Π6 

6 ἰπ οδρίνην τὼ ΑἸΠΘηΒ; ἘΠ 

ἴῃ ϑοίοπο {Π6 ὙΠΟ]6 τη816 ΡΟΡα]δίοη 

3 ἈΝ ΟΡΙ ν" ’ὔ ’ 

εἰς δὲ τὰ ἐπὶ Θράκης χωρία 

γγἃ8 Ρυΐ ἰο ἀραίῃ. Τῆυο. ν. 3; 32. 
Τῆο Δορὶηθίδηβ, δ ποῖθηῦ ΘμΘ 68 οὗ 

{πη6 Ατἰποηΐδηβ, θαΐ Βα θήθοῦ ἴὸ {Ππ61ὴ 
ἔγοιη 407 μ.0., γγου. ΘΧΡΘΙ θα ἤτοι 
τΠ 6 ῖν Βα Ὀγ {Ππθιη αὐ {πὸ ῬορῚπηΐηρ 
οἱ {π6 Ῥοϊοροπηθβίδη ὙΥ̓ ΔΓ, ἔσο ἃ ἔθ ῦ 
οἱ {πον Ἰοϊηϊηρ {πΠ6 Θηθιην, πα βοῖ- 

{16 ἴῃ ρΡατύ αὐ ΓΏνσθα ὁπ {Π|Ὸ ΒΟΓΩ͂ΘΥ 
οἵ ΑὙρο δ ἀηα Τιδοοηΐδ, γΠ1]6 1Π6 τοϑὲ 
6 ΓΘ βοαίογοα οὐὸῦ ἄτοθοθ. ΤΒας. 1ϊ. 
27. ϑϑνθὴ ὑϑᾶγβ ᾿ἰδΐοσ, {Π6 ΤΌΤΙΏΘΓ 
ΘΓ σαΥγϊοα τὸ Αἰἴπθηβ ἃπᾶ γμὰΐ ἴοὸ 
ἄθαῖῃ. Ὑπαο. ἰν. 57. 

4. τοὺς λιμένας : ῬοδΙᾷθΒ ῬΉΘΙΘΓΈΠΙ, 

ὙΠῸ Π δα Ῥοθη πορ]θοϊθα βίποθ {Π6 

{πὸ οἱ ΤΊ ἰβίοοϊ οβ, ΑἸ ΠΘη5 Πδα ἴννο 

μάσροῦβ (Μαηγοα πα Ζ68) οἡ {Ππ6 
Θαβίθγῃ βαρ οἵ {πὸ ῬΊΓαθιιβ ῬΘηΪΠ81}8, 
ἃ Πα οἡ {Π| υυοβίθυη {Π|6 τη ΠΆΤΌΟΥ 

οἵ Ῥίτγαθιβ, ἱποϊααϊηρ {Π6 ΠΆΥΌΟΥ οἵ 
ΘΟΙΠΙΠΘΤΟΘ (τὸ ἐμπόριον) Ἀπ {Π6 ΠδΥ- 
ῬῸΓ οἵ νὰ} (ὁ Κανθάρου λιμήν). 866 

Βαχβίδη, (ὐδοταρ]ιο Ονϊοελοηπίαπάς, 1. 

Ρ. 300, «πᾷ [18 τὴν οἵ ἴπ6 ΒΑΥΡΟΙΒ οὗ 
ΑΤΠ 618. 

δ. κατεσκευάσατο: τερσοηδίγιοίεεϊ, 
“βρ ἋΡ ρογογημηθηΐβ ἴοὸ ΗΒ ᾿ἰκίηρ." 

5.66 οἢ ἴΠ: 4. 2. ---ἐν αὐτῇ : νγὸ Βῃου]ὰ 
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ἙΛΛΗΝΙΚΑ 11]. 81 2. 

ΕἾ ,ὕ , » 3 ΄,ὔ ἃ ἣς 5» “ , ἔπεμψε δέκα τριήρεις ἔχοντα ᾿Ετεόνικον, ὃς τὰ ἐκεῖ πάντα 
Ν ,’ ’΄ 5 Ν ἈΝ Ν ε ἣ, 

πρὸς Λακεδαιμονίους μετέστησεν. εὐθὺς δὲ καὶ ἡ ἄλλη ὁ 

Ἑλλὰς ἀφειστήκει ᾿Αθηναίων μετὰ τὴν ναυμαχίαν πλὴν 

Σαμίων: οὗτοι δὲ σφαγὰς τῶν γνωρίμων ποιήσαντες κατεῖ- 
Ἀ , , ν κ κ » ᾿ 

χον τὴν πόλιν. Λύσανδρος δὲ μετὰ ταῦτα ἔπεμψε πρὸς Ἰ 
Ψ Ἀ 5 ΄“ 

᾿Αγίν τε εἰς Δεκέλειαν καὶ εἰς Λακεδαίμονα ὅτι προσπλει 

σὺν διακοσίαις ναυσί. Λακεδαιμόνιοι δὲ ἐξήεσαν πανδη- 
Ἃ Ν Εἴ, ΄ Ἀ Ε] ’ ’ὔ 

μεὶ καὶ οἱ ἄλλοι Πελοποννήσιοι πλὴν ᾿Αργείων, παραγγεί- 

λαντος τοῦ ἑτέρου Λακεδαιμονίων βασιλέως Παυσανίου. 
» Ἁ ὅδ. ἘΝ 5 ΄ 5 Ν 5 Ν ἊΝ Ν ἐπεὶ δ᾽ ἅπαντες ἠθροίσθησαν, ἀναλαβὼν αὐτοὺς πρὸς τὴν 8 

λιν ἐ ὃ ἐν τῇ Ακαδημείᾳ τῷ καλουμέ πόλιν ἐστρατοπέδευσεν ἐν τῇ Λκαδημείᾳ τῷ καλουμένῳ 
γυμνασίῳ. 

Ἁ ’, 2 Ἅ ν 5 ’ 4, » “ 

δωκε τὴν πόλιν Αἰγινήταις, ὅσους ἐδύνατο πλείστους αὐτῶν 

Λύσανδρος δὲ ἀφικόμενος εἰς Αἴγιναν ἀπέ. 9 

ἀθροίσας, ὡς δ᾽ αὔτως καὶ Μηλίοις καὶ τοῖς ἄλλοις ὅσοι 

τῆς αὑτῶν ἐστέροντο. μετὰ δὲ τοῦτο δῃώσας Σαλαμῖνα 
’ ον Ν “ Ν ’ ῳᾷΩ ΄ 

ὡρμίσατο πρὸς τὸν Πειραιᾶ ναυσὶ πεντήκοντα καὶ ἑκατόν, 
Ἁ Ν “ “" “" ΕἾ 

καὶ τὰ πλοῖα εἶργε τοῦ εἰσπλου. 

Οἱ δ᾽ ᾿Αθηναῖοι πολιορκούμενοι κατὰ γῆν καὶ κατὰ 

Εχρθοῦ τὰς ἐν αὐτῇ ψ ΠΟ Ὀϊπάοτῇ 
τοδᾶβ. --- τὰ ἐπὶ Θρᾷκης χωρία: {Π6 
ἤχρα ἀδβιρηδίίοη οἵ {πῸ οοαβίς πὸ 
αοι ρα νι ατθοίδη ΘΟ] Π165, ΒΙΠπογίο 

ΒΘΙοηρίηρ' ἴῃ {Π6 τηδΐη ἴο {πΠ6 Αἰ ΠΘηΐδη 
σοηΐθάογδου ; τὰ ἐπὶ Θράκης, ν. 2. 12; 

566 Οἢ ἴν. 8. 260. 

6. σφαγὰς ποιήσαντες : οαιτῖὶν. ἰο 
σφάξαντες ; οὗ, 1. 1. 88; 11. 4. 25; ἰν. 
4. 2. ὙΠῸ δοί. 15 Γᾶ; ἃ8 Πϑυρ 11]. 2. 

27.---τῶν γνωρίμων : ποίαδίε5, τη ΘΠ 6 ΓΒ 
οὗ 16 ἁγβίοογαλίο ῬΑΓΙΥ ; 866 Οἢ 3. 
12. 

Ἵ. ἔπεμψε: 5επέ ττοτ. (ΟἿ 1ἰϊ. τ. 1. 
--- πρὸς ἾΑγιν: 566 1. 1. 53. --- τοῦ ἑτέ- 
ρου: ΟΠ {πΠ6 ἅτπι8] ΚΙΠρΒΗΪΡ αὖ ὥρατία, 
5606 ἀτοίο, 11. 548. 

8. ᾿Ακαδημείᾳ : ποτίῃνγαγα ἔχοι 

ΑὙΠΘη5 Ῥουοπα {πΠ6 οὐΐοῦ Οὐ  ΠΪΟ 115. 
- τῷ καλουμένῳ γυμνασίῳ: ἃ ΡΘΟΊΠΓ 
ἴογΠ οὗ ΔΡΡοϑβ. ᾿ἰπβίθδα οὗ ἐν τῷ γυμνα- 

σίῳ τῷ ᾿Ακαδημείᾳ καλουμένῳ. 

9. Αἰγινήταις : 566 ὁῃ 8; ποΐ ΤΓΟΙΏ 
ΤΉντρα, ἴῸΓ {ποθ Παα Ῥθθὴ ρμεΐύ ἰὸ 
ἀθαίῃ, Ῥπῦ {πΠ0856 ΠΟ ἐσπάῤησαν κατὰ 
τὴν ἄλλην Ἑλλάδα ΤΠπο. 11. 27. --- 

ὅσους πλείστους : ὅσος 15 ΒΟΙΠΊΘΕΪΠη65 
Τοὺηα ᾿ηβιθδα οὗ {Π6 πιϑι18] ὡς ν]ΓΠ {Π6 
ΒΙΡΟΥ]αἰϊνο οὗ δα]θοίνοβ οἵ φαδητ 

ἴῃ ΘΟΠπρϑοίΐοι Ὑ] δύναμαι. ΟἿ 1]. 
4.4; ὙΠαο. νἱϊ. 21 ἄγων στρατιὰν ὅσην 

ἑκασταχόθεν πλείστην ἐδύνατο. --- τῆς 

αὑτῶν: 8ς. πατρίδος. (7. ΤΊιΟ. γ1]. 6 
φυγάδες τῆς ἑαυτῶν ἀμφότεροι. --- τὰ 
πλοῖα : {Π6 τηργοπΠδηΐ 5Π105 ἰδ θη τυ] 
δταῖη, 8366 οῃ ἱ. 1. 9, 
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82 ἘΕΒΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 

θάλατταν ἠπόρουν τί χρὴ ποιεῖν, οὔτε νεῶν οὔτε συμμάχων 
σι ἂν » ἣ᾿ αὐτοῖς ὄντων οὔτε σίτου ἐνόμιζον δ᾽ οὐδεμίαν εἶναι σω- 

, “ Ν ΄“ ὰ » ’ὔ » ’, ᾽ Ν 

δ0 τηρίαν του μὴ παθεῖν ἃ οὐ τιμωρούμενοι ἐποίησαν, ἀλλὰ 

δὃ 

τῷ 

Ν Ν ΄ » ,’ » ΄ ’,΄ δ. ὦ σ᾿ 

διὰ τὴν ὕβριν ἠδίκουν ἀνθρώπους μικροπολίτας οὐδ᾽ ἐπὶ 

μιᾷ αἰτίᾳ ἑτέρᾳ ἢ ὅτι ἐκείνοις συνεμάχουν. διὰ ταῦτα τοὺς 

ἀτίμους ἐπιτίμους ποιήσαντες ἐκαρτέρουν, καὶ ἀποθνησκόν- 
των ἐν τῇ πόλει λιμῷ πολλῶν οὐ διελέγοντο περὶ διαλλαγῆς. 
» ᾿) Ν ΄“ » ε “ » , » ΄ 
ἐπεὶ δὲ παντελῶς ἤδη ὁ σῖτος ἐπελελοίπει, ἔπεμψαν πρέσ- 

9.» ΄ ΄ ᾽ ΄ 
βεις παρ᾽ ἴάΑγιν, βουλόμενοι σύμμαχοι εἶναι Λακεδαιμονίοις 

ἔχοντες τὰ τείχη καὶ τὸν Πειραιᾶ, καὶ ἐπὶ τούτοις συνθήκας 
“ ε Ν » Ἀ Ε] ’ » ’ »» ποιεῖσθαι. ὁ δὲ αὐτοὺς εἰς Λακεδαίμονα ἐκέλευεν ἰέναι - 

» Ν Φ ΄ Φι Ε 0 ΄ ε ΄ 
οὐ γὰρ εἶναι κύριος αὐτός " ἐπεὶ δ᾽ ἀπήγγειλαν οἱ πρέσβεις 

΄- “ » ΄ » » Ν » ’ 

ταῦτα τοῖς ᾿Αθηναίοις, ἔπεμψαν αὐτοὺς εἰς Λακεδαίμονα. 

οἱ δ᾽ ἐπεὶ ἦσαν ἐν Σελλασίᾳ [πλησίον] τῆς Λακωνικῆς καὶ 
ΟΝ εν δὲν μῶν ἂν " ΩΣ Ν Ν ἐπύθοντο οἱ ἔφοροι αὐτῶν ἃ ἔλεγον, ὄντα οἷάπερ καὶ πρὸς 

Φ ᾿ ΣῈ ἢ » Ν ϑ γα 5 ’ Ν κέ ’ Αγιν, αὐτόθεν αὐτοὺς ἐκέλευον ἀπιέναι, καὶ εἴ τι δέονται 
εἰρήνης, κάλλιον ἥκειν βουλευσαμένους. οἱ δὲ πρέσβεις 

10. ἃ... ἠδίκουν : “πα {πον παᾶ 
ἄοπο ἴο Ρϑορὶθ οὐ {πΠῸ θα ΚΟΥ βίαίθβ, 
ποί ἴῃ τοί 10 ὰΐ ἴῃ {Π6ῚΤ ᾿ΠΒΟΙΘ ΠΟΘ 
ἘΠ͵ΌΒΑγ. --- ἠδίκουν: 5 ΙΟΡΊΘΔΠΥ 
σο-οΥ, 1 τιμωρούμενοι ἃ Πα 50 Θατῖν. 

ἴο ἀδικοῦντες. ---τοῦ μὴ παθεῖν: ἅ}0]18- 
ἔνα] γσοη. 6. 208,1, ΟΜΊΤ. 98, 2 α. 

ἘῸτγ {πὸ μ᾽ ϑοπαβίϊο μή, Βοὸ0 (. 305,1; 

Η. 1029. --- οὐδ᾽ ἐπὶ μιᾷ: ΠΙοΟΤΟ 61η- 
Ῥδδίῖο {πη ἐπὶ οὐδεμιᾷ. (ἀ.177,1,ν.2; 

Η. 290; εὐ ν. 4. 1. -- ἐκείνοις : 1Π6 

ῬΘΙΟΡΟΠΠΘΕΙΆΉΒ. 
11. τοὺς ἀτίμους: {Π086 γὙη0 πᾶ 

Γογίοι θα οἰ ΤῸ Υ ΠΟἾῪ ΟΥ ἰπ Ρᾶτὺ {ΠΟ ῚΓ 
οἶνίο τί 8, ΘΒΡ. βίδτο ἀο ίοτγβ, ΟΠ οἶα 15 

Τουὺπα σιν οὐ πη] αυν ὰ]} οοπαποῖ, ἀπ 

ῬοΙ το Α] οἴη οτβ, ΒῪ {Π|Ὸ γοβίογα!] 0 
οὔ τη ἄτιμοι (οη {πὸ πηοίΐοη οἵ Ῥαΐτο- 

Ο11468}, ἱπο αν θη 804 ΟἹ ΡΆΓΟΙΒ 

ἈΠ 68Ρ. ΠΙΘΙΠΡΟΥΒ οὗ {π6 Εουν Ηπη- 
ἀγορά, {πὸ ΟἹ ΤρΡΆτοΟ ΠΟ Ραγίν οοπῆτγιηθᾶ 

1156} ἴῃ ῬΟΥΘΙ πᾶ Ργοοοοᾶρα ἴο {6 
ΔΡΡοϊπίπηθηί οἵ ἔνθ ἔφοροι (Δ᾽ΙΠ0η 5 
{πὸ πὶ ΟΥ̓ {185} ἴο ΟΑΓΓῪ Οἡ ἴΠ6 ρον οΓη- 
᾿ηθηΐ. ,γ8. χπι. 435-40; Απάᾶοο. 66 
Δι. 19-Ἴϑ. -- οὐ διελέγοντο: ἵλεν 
του ποῖ αἰ οΥ,, γε ιδεα ἰο ἱγεαὶ 70. 

12. εἶναι: 5606 ὁη 1. 14. --- κύριος: 
εοπιρείοηΐ, ἐπιροισογραὶ ἰο αοἰ. 

138. αὐτόθεν : αἱ οποο, ᾿ἰΐϊ. ὁπ ἐδε 

8Ροῖ; τοι ΡΟΤΆΙ, ἃ8. 11]. 4. 20; υἱῖ. 5. 8. 

--- κάλλιον βουλευσαμένους : δεέίετ' αὐἰ- 
ΤΠΟν ἀοιηαπάοα {παῦ {πὸ ΑἸΠ6- 

πἰδ 8 Βα ἃ ἀρηηο δὴ {πὸ ἸΟΠρ' νγ8}}8 

ἴον ἃ αϊβίαποθ οἵ ἴϑθῃ βίδαϊα; οὐ 1δ; 

Τ,ν8. χαπι. 8 αποϊοα οη ὅ. Οπ ἴπ6 
ῬΟΙΟᾺῚ ἀπα π ΠΠὩΓῪ δἰ σε  ἔἥσαποο οὗ 
της Ἰοηρ νγΥ8}15, δοο τοῖο, Υ͂. 924 ΕΠ, 

εἰβοεὶ. 
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ἙἘΛΛΗΝΙΚΑ 1]. 2. 

᾽ δ Φ Ἂ ᾿, 9 ᾿: " “ » Ἁ ,ὔ ᾽ 

66 ἐπεὶ ἧκον οἴκαδε καὶ ἀπήγγειλαν ταῦτα εἰς τὴν πόλιν, ἀθυ- 
» ΕΣ Ἔ Ν 

μία ἐνέπεσε πᾶσιν ᾧοντο γὰρ ἀνδραποδισθήσεσθαι, καΐ, 
ν “ἡ ’, φι ,ὕ Ν - “ ᾿ 

ἕως ἂν πέμπωσιν ἑτέρους πρέσβεις, πολλοὺς τῴ λιμῷ ἀπ- 

ολεῖσθαι. περὶ δὲ τῶν τειχῶν τῆς καθαιρέσεως οὐδεὶς ἐβού- 
λετο συμβουλεύειν - ̓Αρχέστρατος γὰρ εἰπὼν ἐν τῇ βουλῇ 

το Λακεδαιμονίοις κράτιστον εἶναι ἐφ᾽ οἷς προὐκαλοῦντο εἰρή- 
νὴν ποιεῖσθαι, ἐδέθη - προὐκαλοῦντο δὲ τῶν μακρῶν τειχῶν 

ἐπὶ δέκα σταδίους καθελεῖν ἑκατέρου : ἐγένετο δὲ ψήφισμα 
Ἁ 5 Ὁ Ν ’ , 

μὴ ἐξεῖναι περὶ τούτων συμβουλεύειν. 
΄ . » 

τοιουτων δὲ οντων 

Μ᾿ 5 5 5» ’΄ ν » ’ὔ ϑν.. ΄ 

Θηραμένης εἶπεν ἐν ἐκκλησίᾳ ὅτι εἰ βούλονται αὐτὸν πέμ.- 

15 ψαι παρὰ Λύσανδρον, εἰδὼς ἥξει Λακεδαιμονίους πότερον 

2 

ἐξανδραποδίσασθαι τὴν πόλιν βουλόμενοι ἀντέχουσι περὶ 
“- ἴω “ἡ ν 

τῶν τειχῶν ἢ πίστεως ἕνεκα. 

14. εἰς τὴν πόλιν : οΥ 1. 7. 4 εἰς τὴν 
βουλὴν καὶ εἰς τὸν δῆμον. --- ἕως ἂν πέμ- 
πωσιν: τὐἰιῖϊο (με 5ἰιοιι δε βεπαϊηῃ. 
α. 247; 202, 1. ἕως πέμποιεν τηϊρσῃΐ 

πᾶν ὈθΘθη π8ρ6; Κα, ϑρυ. 84,17, 4. --- 

τῷ λιμῴ: 45 ἁραϊηβύ λιμῷ 11, ἐλε γαπι- 
ἵπε αἰτθδαν τπηθηςϊοηθρᾶ. 

16. τῶν τειχῶν : ΠἰπἸ{1ηρ’ τῆς καθαι- 

ρέσεως, Ὀαΐ Ὀτουρηῦ ἰο [Π6 ἔγοπῦ 85 [Π6 
πηϑῖη Βυθή]θοῦ οἵ πουρηί. 80. 1,γ8. 
ΧΙΠ. 8 οὐκ ἠνέσχεσθε ἀκούσαντες περὶ 
τῶν τειχῶν τῆς κατασκαφῆς. --- ἐφ᾽ οἷς 
προὐκαλοῦντο : ὁπ {ἢ ἐεγηι5 τυλϊοῖ ἐλεῃ 
οἤετεα. -- Λακεδαιμονίοις : οοηδί. 1 
εἰρήνην ποιεῖσθαι, ν ΟΠ, ΠΟΥΘΥΘΥ, πι81|- 

ΔΙῪ ἴα κοβ πρός ἢ ἀοο. ΟΥ̓ Ογν. 1. 
5. 5 ὡς ἐπιγαμίας ἀλλήλοις πεποιημένοι 

εἶεν. --- ἑκατέρου : Ρατΐ. σ6η. ἀφροπάθης 
ὍΡΟΙ ἐπὶ δέκα σταδίους, 80 {πᾶ ἴῃ ἃ 
ΒΘΏ5Β6 [Π6 ΟΠ Πα .]0Π ΒΘΓΥΘΒ 88 ΟΠ]. 
οὗ καθελεῖν. ΤΠΘ6 586 ΘΧΡΓΘΒΒΙΟη 
ὉΘΟΌΓΒ 88 507. ἴῃ ΤΥ8. ΧΙ. 8 εἰ κατα- 

σκαφείη τῶν τειχῶν τῶν μακρῶν ἐπὶ δέκα 
στάδια ἑκατέρουικ Ἡ. 6000 Ὁ; Κτ. τ. 
Θθ0, 8, 2; 8606 ὁοη 4. ὅ. ὙΤπαῦ Ο]Υ (Π6 

ῬΆΓΑΙ]6] γγ78}15 (πᾶ ποῦ {πᾶὖ ἰο ῬΠδᾶ- 

πεμφθεὶς δὲ διέτριβε παρὰ 

ἸΘΓῸΠ1) ΔΓΘ πιοδηΐ, Β66ΠῚ5 ΟἾΘΔΓ, ἔΓΌΤΩ 

{Π6 ἀδ6ὸ οἵ ἑκατέρου, ποῦ ἑκάστου. 
ἩΘΠῸΘ γγ6 ΙΔ Υ ̓Π’ΘΓ {Π6 5] 1σῃΐ ᾿ροΥ- 
ἴᾶᾷπορ δὖ {15 {{π|6 οἵ {Π6 νγᾺ}} ἴο Ῥἢδ- 
Ιϑγαπι. -- ἐγένετο κτέ.: ΔΡΡΑΓΘΠΕΙΥ Ὁ 
{Π6 πηοίΐϊοη οἵ ΟἸθορ Ομ, νη, ἴῸΓ ΠΪ8 

ΟΡΡοΒβι[ο0η, τηθῦ ἢ15 ἀθδίῃ ἃ {016 Ἰδαίου 
αὖ 1ΠπΠ6 Παπᾶβ οἵ ἴπΠ6 οΟἸρᾶσομβ. 566 
ΟἹ 1. 7. 95. 

106. τοιούτων δὲ ὄντων: 5πεὴ δεῖπῃ 
ἀῃ6 βίαϊθ οἵ αὔἴδϊγβ ; σϑθπ. 405. ἢ 

οπ ρα 580]. Ὁ. 278,1, κ.; Η. 9712 ἃ; 

ΟΥ̓ τοιούτων ΤηΔΥ Ὀ6 {Π6 5110]., ἃ5 4η.ν. 
ἡ.31 ὡς τοιούτων ἐσομένων. --- ἐν ἐκκλη- 
σίᾳ: [Π6 οπηϊββίοπ οἵ {Π6 γί. 15 Θ01η- 
ΠΠῸΠ ἴῃ ΟΠΟΙΆ] (θγμ5 ἃ πα {{{165, Κα. 

ϑγ. 80, 9, 7. 850 Ἑπρ. “Ϊἴπ οσουτί, “ἴῃ 
ΘΟΠ]ορσο,᾿ “π΄ ΘΠατΟΠ. --- εἰδὼς {ἕξει : 
τυομία πα οὐ απ τεροτί. ἥκειν ΠΘΤΘ 
845 Οἴΐθηῃ τηθϑῃ8 0 τείμγη. ΟἿ, 18. --- 
“Λακεδαιμονίους : ἴπΠ6 51]. οὗ {π6 ἀ6- 
Ρεπάθηΐ οἰαιβθ 18 ὈΡΥ δηςοὶρϑίϊοη 

(τοίορϑβὶβ) τηδᾶθ ἴπ6 05]. οὗ 1Π6 ρου- 
ΘΥΠΙΪΠρ γΟΥΡ; οδασΐγ. ἴο εἰδὼς πότερον 
Λακεδαιμόνιοι... ἀντέχουσι. Ἡ. 878. 

-- πίστεως ἕνεκα; 10 φιαγαπίεο {ιθῖτ 
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80 τις λέγοι ὁμολογήσειν. 

85 αὐτός. 

ἘΒΝΟΦΩΝΤΟΣ 

Λυσάνδρῳ τρεῖς μῆνας καὶ πλείω, ἐπιτηρῶν ὁπότε ᾿Αθη- 
΄“ ν ἈΝ Ν ΕἸ ,ὕ κ᾿ -“ - .“ 

ναῖοι ἔμελλον διὰ τὸ ἐπιλελοιπέναι τὸν σῖτον ἅπαντα ὅ,τι 
Ε Ἀ 98 φΦ ’, ’, 3 ’ 

ἐπεὶ δ᾽ ἧκε τετάρτῳ μηνί, ἀπήγ- 
» » ’ ᾿Ρ » Ν ’ ’ὔὕ Ν ’ 

γειλεν ἐν ἐκκλησίᾳ ὁτι αὐτὸν Λύσανδρος τέως μεν κατέχοι, 
᾽ ΄ Ε ΄, »» ᾿ Ν 3 ΄ 

ειτα κελεύοι εις Λακεδαίμονα ἰιεναι " ου γαρ εἰναι κυριος 

- » “ “᾽ν » “-“ 3 Ν Ν ΕῚ ᾽, 

ων ερώτῷτο υ αυτου, ἀλλὰ τους ἐφόρους. μετὰ ταῦτα 
ε ’, Ἃς ᾽ ΄ » ’, ’ 

ἠρέθη πρεσβευτὴς εἰς Λακεδαίμονα αὐτοκράτωρ δέκατος 

Λύσανδρος δὲ τοῖς ἐφόροις ἔπεμψεν ἀγγελοῦντα 
μετ᾽ ἄλλων Λακεδαιμονίων ᾿Αριστοτέλην, φυγάδα ᾿Αθηναῖον 
Υ ΄ » , ΄ » , ΄) ΩΣ 
ΟνΤα, οτι αποκριναιτο Θηραμένει εκεινοὺυς κυριους ειναι 

εἰρήνης καὶ πολέμου. Θηραμένης δὲ καὶ οἱ ἄλλοι πρέσ- 
βεις ἐπεὶ ἦσαν ἐν Σελλασίᾳ, ἐρωτώμενοι δὲ ἐπὶ τίνι λόγῳ 
σ΄ ΕῚ ΄ ΄ὕ . Ν “- 

90 ἥκοιεν εἶπον ὅτι αὐτοκράτορες περὶ εἰρήνης, μετὰ ταῦτα οἵ 

ἔφοροι καλεῖν ἐκέλευον αὐτούς. 

9. σοοὰ ζαϊι)ι; οοῦτα, τὶ βουλόμενοι. -- 
παρὰ Λυσάνδρῳ: {Ππ6η αὖ ϑδτηοβ, ΡΠ αῦ, 
15. 14; Μ }116 ΑΡῚΒ. ννἃ8 ΘΟΙΠΙΠΔΠΩ͂ΘΥ 
Ῥοίοσθ Α{]||618. --- πχείω: ἀν. [ὉῸΓ 

πλεῖον. ὅο Ρ]αίο, ἤεπεα. 290 Ὁ παρα- 
μένει ἡμέρας πλείω ἢ τρεῖς. Οἢ {πῸ 

186 οὗ {πΠ6 δᾶν., 866 οἱ 1]. 3. ὅ. --- ἐπι- 
τηρῶν ὁπότε: ατοαϊίίης {}ι6 πιοπιοηί τολεη. 
ΤῊΙΒ βίαϊριηθηΐ οοηἤϊοῖβ 11} 11, δοο: 

ἴο ΜΠΪΟΝ {ΠῸ ΒΌΡΡΙΥ οἵ νταΐη πᾶ 

Ῥθθὴ οχμαυβίθα θοίοτγο 15 ἀθρασίαγο 

ἔχοι ΑἸΠΘΠΒ. -- ἅπαντα ὅ,τι τις λέγοι: 
ἀπῇ ἰογπιδ ιὐἱϊιαίευον, ἘῸΥ ἅπαντα ἃ8 
δηΐρο, οὗ ὅ,τι, ς7. (ὐψτ. νἱῖ. 4. 14 πάντα 

πειρωμένους ποιεῖν ὕ,τι ῴοντο αὐτῷ χαρι- 

εἶσθαι. (ἃ. 151, ν. ῶ, ". Ἐρτ {16 πηοᾶρ, 

806. α΄. 248, -- ἔμελλον ὁμολογήσειν : 
ἴοτ {π6 ΤἿΟγπ ἃ πα ἴοτορ οἵ {1Π18 Ρουὶ- 
ῬὨγαβίϊο ἔυϊ., βδοο ΟΜΈΤ. 26, 2, ν. 2; 

Η. 840 ἃ. 
17. τετάρτῳ μηνί: {ΠῸ ΟἸἸβδίοη οἵ 

{1ΠῸ τί, ἴῃ ἀθβι σι μ τ] 0 85 οὗ {πὸ ΟΟΟῸΓΒ 

ἴῃ 1Π6 τηδῖη ΟΠΪΥ πη σοηποοίίοη τυ ἱτἢ 

ῬΓΘΡΒ. πα {ἢ ἅμα πα μέχρι, Κα. 
ϑ ΡΥ. δῦ, Φ.. 018... ἐλ 8... 180, π, 1ὶ 

» Ν - οι » ’ 

επει ὃ ἼΚΟΨ, ἐκκλησίαν 

Η. 601, 182. --- κατέχοι, κελεύοι: ἴῃ 
ἴηαν. αἶβο, [ῸΓ κατεῖχε, ἐκέλενε, οἱ 

ποιοῖντο 22; 866 Οἢ 1. 7. ὃ. ---εἶτα: οὔΐοη 
που ῦ δέ νοι Αἰ Γ ἃ Ργθοθαϊηρ μέν, 
ἃ8 «η. 1. 3. 2. ---οὐ γὰρ... ἐφόρους: 
νΟΣβ οἱ Τιυγβαπᾶοσ, Οπ {6 οοπβί., 

Β66 ὁπ 1. 920. --- ὧν ; [ὉΓ {Π6 Δ 55] ΠΏ 118- 
το το {Π6 οᾶ86 οὗ {πὸ οτηἱ ρα δηΐθο,, 

806 α. 189, ν. 1; Η. 996 ἃ 2. --- ἐρω- 
τῷτο: [ὉΓ {Π|Ὸ τη ἴῃ ἰπα τ, αἶξο,, 566 
α. 2347; Ἡ. 992, 2 ἃ. --- εὀἰς Λακεδαί- 

μονα: Ὀθόδιιδβθ πρεσβευτής ἱπγοὶγνθ8 
{π6 ἄρα οἵ πηοίϊοῃ ; 566 οἡ ἷ. 1. 233, --- 

δέκατος αὐτός : ἠϊπιδεὶ , ἃ5. ἰοῦ, τοὐτὰ 
πιο οἰδεγ8. Ἡ 081 ΡΒ. (ΟΥ̓ ἄοτγηι. 8εἰν}- 
αἰγὶ, εεἰν-υἱοτί, εἰς, 

18. τοῖς ἐφόροις : σοηδῦ. νὴ ἢ} ἀγγε- 
λοῦντα, πού ν11}} ἔπεμψεν. ---᾿Αριστο- 
τέλην : Αἰ ΓΟΥ ΓΤ 8 ὁΠπ6 οὗἉ {Π|6 ΤΊ} τίν, 3. 
2, 13,-- ἄλλων : δεδίεϊε5, ἃ8 ἴτϑα. ; 866 

α. 142, 3, ν. 3; Η, 1056. -- ὅτι ἀποκρί- 
ναιτο : [Ὁ {ΠῸ Οδηρο οἵ δου. ἱπᾷ, ἴο 
ορί., ἴῃ ἱπάᾶϊν, ἀἶβο., βο6 α. 2342, 1 ὁ, ν.; 

Η. 936 ο. 
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19. ἐπὶ τίνι λόγῳ: ἐπ τολαὶ σαραοϊίῃ, " 



ΕΛΛΗΝΙΚΑ 1]. 2. 

ἐποίησαν, ἐν ἣ ἀντέλεγον Κορίνθιοι καὶ Θηβαῖοι μάλιστα, 

πολλοὶ δὲ καὶ ἄλλοι τῶν Ἑλλήνων, μὴ σπένδεσθαι ᾿Αθη- 
ναίοις, ἀλλ᾽ ἐξαιρεῖν. Λακεδαιμόνιοι δὲ οὐκ ἔφασαν πόλιν : 

95 Ἑλληνίδα ἀνδραποδιεῖν μέγα ἀγαθὸν εἰργασμένην ἐν τοῖς 

μεγίστοις κινδύνοις γενομένοις τῇ Ἕλλάαδι, ἀλλ᾽ ἐποιοῦντο 

εἰρήνην ἐφ᾽ ᾧ 
, Ν Ν - Ν “Ὁ ὃ , Ν Ν 

λόντας και τας ναυῦυς πλὴν ὠωοεκα, πάρα ονΤτας καὶ τους 

’ Ν ’ Ν Ν “-“ 

Τα ΤΕε μακρα ΤευΧχὴ και τον Πειραια καθε.- 

’, ’ Ν τ ας 3 Ν. Ἅ ’ 3 

φυγάδας καθέντας τὸν αὐτὸν ἐχθρὸν καὶ φίλον νομίζοντας 
’, σ Ἀ Ν “ Ἁ Ν Ἂ 

100 Λακεδαιμονίοις ἕπεσθαι καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν 
ὅποι ἂν ἡγῶνται. Θηραμένης δὲ καὶ οἱ σὺν αὐτῷ πρέσ- 

',- "5 ΄“ 5 Ν 3 ’ὔὕ 5 Ψ' ΕῚ 5 ἕξ 

βεις ἐπανέφερον ταῦτα εἰς τὰς ᾿Αθήνας. εἰσιόντας δ᾽ αὐτοὺς 
ΕἿ ΄- ͵ὕ . Ν ᾿᾿ ν 

ὄχλος περιεχεῖτο πολύς, φοβούμενοι μὴ ἄπρακτοι ἥκοιεν " 
3 Ν »» 5 ’ ’ Ν Ν ΄“ ΄“ εῚ 

οὐ γὰρ ἔτι ἐνεχώρει μέλλειν διὰ τὸ πλῆθος τῶν ἀπολλυ- 

εὐ τυλαΐ ροισογ. --- ἧκον : ς΄, 2. 10, 1.6. 
ἔγοιη ϑ56]] βία ἴο ϑ'ραγία. ---- ἀντέλεγον 
μὴ σπένδεσθαι 5ροζε αφαϊπϑέ (ορροβει1) 
πιαζίηῳ ἰετπιδ εὐϊίλι. --- μή: εὐ, α. 289,6; 
Η.1029. 4Σ45 ἴο {πΠ6 ἔδοΐ βίαίϑα, ςἡ 111. 
5. 8 πᾷ νἱ. ς. 95. --- ἐξαιρεῖν : 56. τὰς 
᾿Αθήνας ᾿τΡ]]6α 1η ᾿Αθηναίοις. ΤΠ ΤΊο- 

᾿ΔΠ8 ΒΕ ΡΒΘΑΌΠΘΠΙΥ ρῥγουρα {πΠῸ ἰγαθβίὺ 
ἔσθ 5 οὗ {π6 Αἰποηΐαπβ. 866 οἢ 4. 29. 

20. Λακεδαιμόνιοι κτέ.: {Π6 [μᾶςο- 
ἀδϑπηοηΐαηβ Ὀοαβύ οἵ {Π18 ΟἸΘΙΠΘΠΟΥ 

Ιαΐθασ. (Οὔ. νἱ. ς. 85; Απᾶοο. π|. 21. 
-- κινδύνοις : ἴῃ (Π6 ῬΟΙΒΙΔΠ ΨΓΆΓΒ. --- 
γενομένοις τῇ Ἑλλάδι: ππιι5ῖ18}] 87- 
ΓηΡοπιθηΐ οὗ ποσάβ. (Γ Ὁ. 142, 2, 

ν. ὅ.; Η. 667 8. --- ἐποιοῦντο: οἤεγεα 
ἰο πιαζο, βο6 ἃ. 200, ν. 2; ΑΜΊ. 11, 

ν.2. --- ἐφ᾽ ᾧ ἕπεσθαι: (. 2607; Η.999 ἃ. 
ΤῊ οομαϊτοηβ, ΠΟ ἢ ὙΟΥΘ ΤΠΟῊ 

ΙΏΟΤΘ ὈΠίανυοσα Ὁ]6 πη {ΠῸ6 οΥἹρΊΠ8] 
ἀοιπδπᾶ, εἴ 13, 15, ἀτ σίνϑῃ υογϑαίΐϊπι 

θγ. ΡΙυἱ. 1,38. 14 τάδε τὰ τέλη τῶν Λακε- 
δαιμονίων ἔγνω" Καββαλόντες τὸν Πει- 
ραιᾶ καὶ τὰ μακρὰ σκέλη καὶ ἐκβάντες ἐκ 
πασῶν τῶν πόλεων τὰν αὑτῶν γᾶν ἔχον- 

τες ταῦτά κα δρῶντες τὰν εἰράναν ἔχοιτε, 

αἱ χρήδοιτε, καὶ τοὺς φυγάδας ἀνέντες. 
περὶ τᾶν ναῶν τῷ πλήθεος, ὅκοϊόν τί κα 
τηνεὶ δοκέῃ, ταῦτα ποιέετε. ΤΪοα. 

(ἀρτθρίηρσ τὶ Χρη.) 445 ἃ ἔσῃ Υ 
οΟΠαΙ ΟΠ, ΧΙ]. 107 Λακεδαιμονίοις ἣγε- 
μόσι χρῆσθαι. --- τὸν Πειραιᾶ: 1.6. 115 
[ον Ποαςίοηβ, 104. ἰδία. τὰ τείχη τοῦ 
Πειραιῶς περιελεῖν. 850 3.11, 8)η4 Τ,ν5. 
χαι. ΤΌ. --- τοὺς φυγάδας : 566 ὁη 11. --- 
καθέντας : ΘΧρΙαϊηοα Ὀν {Π6 ΟἹ στδπι- 
ΠΠΔΓΙΔΠΏΒ 85 ΘΑῸΪΥ. ἴο καταγαγόντας, 
ΟΟΟῸΓΒ ΠΟΥΠΟΙΘ ΟΪ56 ἴῃ {15 56Π86. 
ΡΙαΐ., 45 ΡΟΥΘ, μὰ5 ἀνέντας. ΑΟΟ. ο 

Τ,γ5. χαι. 17, ὙΠΟΥΔΙΠΘΠ65 ΟἸ αἰ πιθα ἴο 

Πᾶν βθοιυσθα {π6 τστϑίπσῃ οἵ {Π6 ο]1- 
ΒΆΤΟΠΪΟ 6ΧΙ]65. --- τὸν αὐτὸν... νομί- 
ἵοντας : Ξβίογροίγ ρϑα ὀχ ρυθββίοῃ ἴῸῪ {Ππ6 

το] δίϊοη οἵ συμμαχία, ἴΠπ οἴοηδῖνο δ πᾶ 
ἀοίθμηβινο 4]Π|8πηῸ6, ΠΘΓρ, ἴο 6 510Γ6, 

πού ὶ τ οατ8] τὶρσηΐβ ὁ. ῬΟΐἢ 51668, 
Ῥαΐ νι ἃ στθοορηϊοη οὗ {Π6 ὥρατγίδη 
ΠΟρΘΙΠΟην. 

21. φοβούμενοι: οοπηβίτποςϊο 
Δα 5Βοηβαη Μ]} ὄχλος. 6. 198,5; 
958, ν. 5; Η. 059. (ΑΚ πενθοῦντες 8. 

- μέλλειν : ἰο ἀεἴαγ. 
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80 ἘΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 

105 μένων τῷ λιμῷ. τῇ δὲ ὑστεραίᾳ ἀπήγγελλον οἱ πρέσβεις 22 
ἐφ᾽ οἷς οἱ Λακεδαιμόνιοι ποιοῖντο τὴν εἰρήνην " προηγόρει 

δὲ αὐτῶν Θηραμένης, λέγων ὡς χρὴ πείθεσθαι Λακεδαι- 

10 τὴν εἰρήνην. 

μονίοις καὶ τὰ τείχη περιαιρεῖν. 
5» ; ’ 

αντειποντων δέ τινων 

αὐτῷ, πολὺ δὲ πλειόνων συνεπαινεσάντων, ἔδοξε δέχεσθαι 

μετὰ δὲ ταῦτα Λύσανδρός τε κατέπλει εἰς 
Ν “-“ ἈΝ ε ’, ’, Ν Ν ’ ’, 

τὸν Τ]ειραια και οι φυγάδες κατῃεσαν και τὰ τείχη κατε- 

σκαπτον ὑπ᾽ αὐλητρίδων πολλῇ προθυμίᾳ, νομίζοντες ἐκεί- 
νην τὴν ἡμέραν τῇ ᾿Βλλάδι ἄρχειν τῆς ἐλευθερίας. 

“ἂν » Ν » » 4 “ , ε 

Καὶ ὁ ἐνιαυτὸς ἔληγεν, ἐν ᾧ μεσοῦντι Διονύσιος ὃ 

1: Ἑρμοκράτους Συρακόσιος ἐτυράννησε, μάχῃ μὲν πρότερον 

ἡττηθέντων ὑπὸ Συρακοσίων Καρχηδονίων, σπάνει δὲ σίτον 
ἑλόντων ᾿Ακράγαντα, ἐκλιπόντων τῶν Σικελιωτῶν τὴν πόλιν. 

22. τῇ δὲ ὑστεραίᾳ: ἔτοιη Το 5. ΧΙ. 
19.-.-.ὃ9, 10 ἈΡΡθαγβ {πᾶ {Π18. ἈΒΒΟΙΠΌΪΥ 
νγὰ8 πού πο] οἡ ἴΠ6 ἅδν ἱπητη θα ον 
Το] ον ηρ {πὸ στοίαση οἵ "ΤΠ ΠΘΓΔΙΊΘΠ68. 

- ἀπήγγελλον : {πὸ ἱπηρῦ. 15 πιδοᾶ ΠοΓο, 
Ραῦ {πΠ6 δου. ἰπ 17, οἵ {Π6 τοροτί οἵ 

“ΤΠ ΘΓΆΤΊΘΠΟΒ. Δ]0Π0. --- ἐφ᾽ οἷς... ποι- 
οἶντο: ὁἡ τὐδαί ἰεγπι5 {λ6 1,αοεααφηιοηῖ- 
ἀπ8 οἱεγοα ἰο πιαΐτα {πιὸ ρεαθθ. ὅθ ὁοἢ 
1 ΒΘ Ω, 

29. κατέπλει: οἡ {πὸ 161} Μιην- 
οΠΐοπ (πᾶ οἵ ΜάτγοΠ), 404 5».ο. Ῥ]αΐ. 
7175. 15. --᾿ κατέσκαπτον : 86. {ΠῸ6 ῬοΙο- 
ῬΟΠΠΟΒΙΆΠ8Β. --- ὑπ᾿ αὐλητρίδων : 110. 10 
{6 ἀσοοπιραπίπιοηΐ οΥ Πιίο- σῖγα. ἘῸΤ 

{ΠπῸ0 βϑη., Βο6. Η, 808, 1 ἃ. --- ἄρχειν τῆς 

ἐλευθερίας : τ΄0ὰ5 ἐλε δεχίππίπῳ ὁ 7,εε- 
εἰοπι, οὐ ΤΊο. 11. 12 ἡ ἡμέρα τοῖς 

Ἕλλησι μεγάλων κακῶν ἄρξει, Ατίϊδβί. 

Γακ 458 σπένδοντες εὐχώμεσθα τὴν νῦν 
ἡμέραν Ἕλλησιν ἄρξαι πᾶσι πολλῶν 
κἀγαθῶν. 

24. ἐν ὦ μεσοῦντι: ἐπ {λ6 πιϊά ας ὁ 
τυλιΐολι. ---τ ἐτυράννησε: δεσαπιο τιον, 560 
α. 200, ν. ὅ, ὃ; Η. 841. --- μάχῃ ... 
πόλιν : {Π0 ΒΆΠ16 ον 5 αἰγοδν ποίρα 
πῃ ἱ. 5. 21]. --- Σικελιωτῶν : ,δἱοίἑαη 

(γε. ᾿Ιταλιῶται πα Σικελιῶται ΔΓ 
ατσθοκβ βοι]οα ἴῃ Τία]ν ἀπᾶ 5ἴο]γυ, 
Ἰταλοί ἀπη4 Σικελοί {Π|0 παίϊνθ ᾿πῃ Δ} ]- 
ἰδ ηῖ8. 

σμαρΡ. 8. ΖΤλίη πιοη ἀρροϊπίεα αἱ 
«Αἰδοη5 ἰο γϑυΐβο ἰδ ἰατυ5 (1,2). 1, ,)8αη- 
εἶεν γϑίϊγεβ ὁ ϑατιος, απεὶ Ασὶβ ἰο ϑρατία 

(9). Διοορλγοι ἐηγαπί οΥ Τ]ιε5βαἰῃ (4). 
]Πἰουογϑο5 ὁ Τἰοπ γβὲις τὰ δοίη (8). 
7 ηβαπάον ἐαρίιγε5 ϑίατπος (0), απεὶ τὸ- 
{γι 8 10 ϑρανία ἰαάση τὐΐίλι 5ροὶϊς (1--10}. 
76 “λέγε αἰβιιτρ {δι σουσεγηηιοηὶ (11), 
Ῥιε τὸ αἰοαι]ι 5ο-οαἰϊο δἰ γεορηαπίς (120, 
απαὶ οὑίαίπ α ϑραγίαπ φαγγίδοη (18,14). 
7ιυο ζαοίίονι αὐίϑε ἀπιοπ {πε Τλίγίῃ, 

ὁπ6 ᾿οακοε ὃγ Οὐ ας, {λ6 οἰλον ὃῳ Τλε- 

γαπιθπο5 (10-17). 776 ΤΠ τοο ΤΠοιιδαπεὶ 
οἰιοβοη (18-20). 7 λὲ οἰλεν οὐίποης αἰἶ8- 
αγηιο (20). ΑΑγγεδὶ οΓ οἰξίοθηβ απαὶ 
Ἠϊο 65. 7γοηι πιοί᾽θο 58. ὁ φαίη απ ργίσαία 
ἐπηιῃ (21-29). ΒΡΕΈΘΗ ΟΡ ΟἼΙΤΙΑΒ 
(24-.2). Πε ἀεγενα5 ᾿ιῖβ οαϊ γῆι πιοα8- 
τιν 95 (24-20}), απαὶ ἀσοιιδε5 ΤΠογαπιθη 8 
97 μεν πάῃ (21--90}, οἰεης ἴηι ργοο Γ ἢ δ 
ἐοηγϑ6 ἰοιυσαγεῖ {6 Κοιν Πισιαάτοα (80-- 
92}, απεὶ αἱ {{6 (ταὶ οΥ δε. Οἰσποτγαῖὶς αἱ 
«Αγφίπιιδα (32). ἘΈΡΙΥ ΟΕ ὙΠΕΚΑΜΕ- 
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ΒΕΛΛΗΝΙΚΑ Τ|. 2, 3. 87 

Τῷ δ᾽ ἐπιόντι ἔτει [, ᾧ ἦν ᾿Ολυμπιάς, ἧ τὸ στάδιον 1 
ἐνίκα Κροκίνας Θετταλός, ᾿Ενδίου ἐν Σπάρτῃ ἐφορεύοντος, 
Πυθοδώρου δ᾽ ἐν ᾿Αθήναις ἄρχοντος, ὃν ᾿Αθηναῖοι, ὅτι ἐν 
ὀλιγαρχίᾳ ἠρέθη, οὐκ ὀνομάζουσιν, ἀλλ᾽ ἀναρχίαν τὸν 
» Ἁ ΄“ 

δ ἐνιαυτὸν καλοῦσιν. ἐγένετο δὲ αὕτη ἡ ὀλιγαρχία ὧδε. 

ἔδοξε τῷ δήμῳ τρίακοντα ἄνδρας ἑλέσθαι, οἱ τοὺς πατρί. 
ους νόμους συγγράψουσι, καθ᾽ οὺς πολιτεύσουσι. καὶ ἡρέ. 
θησαν οἵδε: Πολυχάρης, Κριτίας, Μηλόβιος, Ἱππόλοχος, 

Εὐκλείδης, Ἱέρων, Μνησίλοχος, Χρέμων, Θηραμένης, ᾽Αρε- 
10 σίας, Διοκλῆς, Φαιδρίας, Χαιρέλεως, ᾿Αναίτιος, Πείσων, 

Σοφοκλῆς, ᾿Ερατοσθένης, Χαρικλῆς, ᾿᾽᾿Ονομακλῆς, Θέογνις, 

Αἰσχίνης, Θεογένης, Κλεομήδης, ἘἜρασίστρατος, Φείδων, 

Δρακοντίδης, Εὐμάθης, ᾿Αριστοτέλης, Ἱππόμαχος, Μνησι- 

ΝΕΒ (965-40). 74 ἀεγεπα5 ἠϊΐξ σοιιγβε αἱ 
ἐλ6 ἰγίαὶ 9 (6 (ἰεπεταΐβ (38); τοίογί 5 
ἐν6 εἰαγηε οΓ γεν αψ οπα ΟΥἰϊίας (36-- 
97); }ιιϑεϊ 765 ἰιῖ ορροϑβιξϊοη ἰο {6 }ια ϊ- 
εἷαὶ πιιγάον ὁ οἰϊποηβ ἀπαὶ πιοίϊο5 (38-- 
40Ὶ, ἐο ἐἢ6 αἰδαγπιῖπς οΥ {πε εἰζποης (41), 
απὰ ἰο δα ἱπιγοαιιοίϊοη 9.07 α ϑρατίαπ 
φαγτίδοπ (42), 5ἠιοιοΐπ ἰμαΐ 5ιιοΐι πιδα5- 
τη τυρακεπεα ᾿ς Τλἰϊτὶν (42--44}; ἀε- 
ηα5 ἢἰβ σοιιγδ6 ἰοιυατα ἰδ6 οι Πιη- 
ἀνεα (458-47), απαὶ ἀοἤηπεβ ἐϊβ ροϊ ϊεαὶ 
ργὶποὶρίες (48-49). Τ7εὲ ϑεπαίε οἡπ 
βἠοιυΐπᾳ 115 αρρτουαὶ ἴξ ἱπίϊπιϊ αἰφα ὃν 
Οὐἰιας, ιὐἦο σοπαάεπιη5  Πογαηιεποβ ἰοὸ 

ἀεαί (580-595). ΑΕ χεοοιιίίοπ ὁ Τἠοταπιο- 
πες (584-86). 

1. τῷ δ᾽ ἐπιόντι ἔτει : {Π6 γοδτ θ6- 
δ᾽π5 τ ἢ {ΠῸ Βρτὶηρ οὗ 404 8.6. --- οὐκ 

ὀνομαζουσιν: ἱ.6. ἴΠ6Υ 40 ποῦ Πϑιηθ 
1Π6 ὙΘΔΓ αἴζοι ὨΪπ|, ἃ8 “ΔΥΌΠΟΠ ΘΡΟΠγΥ- 

ΤΗ118.᾿ --- ἐνιαυτὸν : ἐνιαυτός ἰΒ ΔῺΥ 
Ῥογοά οὗ 12 πιοῃίῃβ; ἔτος, ἃ ΟἾΓΟΠΟ- 

Ἰορῖοδ] γϑᾶγ. 
2. ἔδοξε τῷ δήμῳ: οἡ πιοίϊοῃ οὗ 

Ὀγτδοοηξ 685, ἴΠ6 ἀθπηοογαΐβ, ἱπ|1π|ῖ1- 

ἀδίρα ὈΥ Τβᾶπαοσ, ποΐ γοίπρ. “ΓῊΪ5 

σοηδβεϊ {08} Δ 5ΒΘΠΊΌΙΥ νγν88 Πρ] ἰτη- 
τηθαϊδίθ!γ δέον ἐπ ἀθπηο  ΐοη οὐ {π6 
γγ84}}8. (11), ἅπᾶ νὰβ δἀάγθββρά ὈῪ 
ΤΒΆΠΑ͂ΘΓ ἴῃ ΡΟΥΒΟη. [,Υ8. χαὶ. 72--Ἰ8. 

- τοὺς πατρίους νόμους: ποῖ ἃ ΠΊΘΓΒ 
σοΙηρἢδίίοη οὗ [Π6 οχἰβίϊηρ ἰανν5, θαΐ 

ἃ ΤΟΥ ΒΟ ὙΠΟ ΒΠου]α Ὀτγίπρ {Π6Πὶ 
Ἰηΐο ΠΑΥΠΊΟΠΥ Ὑ10}} {ΠῸ6 πον ΟἸ ρατοῃΐο 
οοπδίϊαξίοῃ. --- συγγράψουσι: ἴοτ [6 
ξαϊ, ἰπα. οὗὨ 8. ΤΟ]. οἴαυδθ οὗ ΡγΡροβα 
τρία θα δἰζου Πἰβίουί δ] ἴθηβο, βθο α. 
290, ν. 8. --- ἠρέθησαν οἵδε: οἵ ψΠΟΠπὶ 
ἴθ ὑγ6 16 Πδιηθα Ὀγ ΤΠΘΙΔΙΠΘΠ68, ἴθ ῃ 

ὈΥ ἴΠ6 ΘΡ΄ἢΟΓΒ (566 οη Ζ. 11), 8π4 ἔθη 
Ὀγ {6 ΡΘΟΡΙΘ, αἴζοσ [π6 ἀθιπῃοογαίϊο 6]6- 
τηθηῦ Πα νυ] Πα Γανγ ἢ ΟΥ ὈΘΘῚ Β᾽]οπορᾶ; 

1,γ8. χιι. 76. ΤῊ ΤῊΪΓν δηβνοσρα ἰὸ 
{πΠ6 ἀθοδγοῃΐθβ ΒΟ Τγβαη ρου 8 
σοπδπ|6α ἴῃ Οἴου οἰζ65, 5566 οἡ 11]. 
4. 2. Αἰημοηρ ἤθη ΓΘ ἀΟΌ 1658 
ΤΩΒΔΠΥ͂ ΤΠΘΠΊΌΘΙΒ οὗ {πΠ6 ΕῸῸΓΡ Ηυπατγρα, 

ΒΟΙῚΘ ὙΠῸ ᾿84 βίου βυρροτγίθα ἴὖ το 

{η6 οη4, οἰμοῦβ 1Κ ΤἬΘΓΔΙΠΘ 65, γΠ0Ὸ 

μαὰ Ῥφθθὴ δοῖϊνθ 1ἴπ 18 ΟὙΥ̓ΘΙΓΠΓΟΥ ; 

Πογοὶπ ἰὰν {Π6 8008 οἵ ἴπθ ἰ᾿δίβι 
ΑἸΒΒΘΠΒΙΟΗΒ. 

Ι] 

[ἊΣ 
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θείδης. τούτων δὲ πραχθέντων ἀπέπλει Λύσανδρος πρὸς ὃ 
᾽ κα ΄ 

15 Σάμον, ἾΑγις δ᾽ ἐκ τῆς Δεκελείας ἀπαγαγὼν τὸ πεζὸν στρά. 

τευμα διέλυσε κατὰ πόλεις ἑκάστους. 

Κατὰ δὲ τοῦτον τὸν καιρὸν περὶ ἡλίου ἔκλειψιν Λυκό- 4 
΄ Ν “ ΄ 

φρων ὁ Φεραῖος, βουλόμενος ἄρξαι ὅλης τῆς Θετταλίας τοὺς 
ἐναντιουμένους αὐτῷ τῶν Θετταλῶν, Λαρισαίους τε καὶ 
ν ’ » νῷ Ν Ν » ’ 

20 ἄλλους, μάχῃ ἐνίκησε καὶ πολλοὺς ἀπέκτεινεν. 
Φήη ᾿Ν “ » κ ΄ Ν ΄, ς« «τὶ ’ Εν δὲ τῷ αὐτῷ χρόνῳ καὶ Διονύσιος ὁ Συρακόσιος ὃ 

, ’ ε Ἀ ε μ "» ’ , Ν ’ 

τύραννος μάχῃ ἡττηθεὶς ὑπὸ Καρχηδονίων Γέλαν καὶ Καμά. 
5 ’ δὶς ’, δὲ ᾿ ΄- φτ' ’, 

ριναν ἀπώλεσε. μετ᾽ ὀλίγον δὲ καὶ Λεοντῖνοι Συρακοσίοις 

συνοικοῦντες ἀπέστησαν εἰς τὴν αὑτῶν πόλιν ἀπὸ Διονυ- 

25 σίου καὶ Συρακοσίων. παραχρῆμα δὲ καὶ οἱ Συρακόσιοι 
ε ΄“- « Ν ’, » » » ’ 

ἱππεῖς ὑπὸ Διονυσίου εἰς Κατάνην ἀπεστάλησαν. 
Οἱ δὲ Σάμιοι πολιορκούμενοι ὑπὸ Λυσάνδρου πάντῃ, 6 μ μ 

» Ἁ » ͵ὕ » "-“ ν “-ἅἰ ε “΄“΄- ,ὕ 

ἐπεὶ οὐ βουλομένων αὐτῶν τὸ πρῶτον ὁμολογεῖν προσβάλ. 

λειν ἤδη ἔμελλεν ὁ Λύσανδρος, ὡμολόγησαν ἕν ἱμάτιον ἤδη ἔμ ρος, ὡμολόγη μ 
Ἂ» ν 5 ΄ ΄“- 5 , Ν » κέ 

80 ἔχων ἕκαστος ἀπιέναι τῶν ἐλευθέρων, τὰ δ᾽ ἄλλα παρα- 
“- Ν ν πᾶς ’ ὃ δὲ "“ ᾽ ΄ 

δοῦναι - καὶ οὕτως ἐξῆλθον. Λύσανδρος δὲ τοῖς ἀρχαίοις Ἰ 
πολίταις παραδοὺς τὴν πόλιν καὶ τὰ ἐνόντα πάντα καὶ 

δέκα ἄρχοντας καταστήσας φρουρεῖν, ἀφῆκε τὸ τῶν συμ- 

8 38. ἐκ τῆς Δεκελείας ἀπαγαγών: αἴϊογ Ρυΐ Τ)]οᾶ. ἀαίοβ {18 θυθηῦ ἃ ὙΘΔΓ 
ΠΊΟΓΘ {Π8Π ΠΙΠΘ Ὑ ΘΑΥΒ᾽ Θσοα ρα θη, ὥθο 

ΟΣ ἷ. 1. 39. -- ἑκάστους : ἰλε βευεγαί εἰε- 
ἐαε)ιηιοπίβ ὁ αἰϊιε8. Οὗ 4.5. 1.1. 20; 

6. 9 1.»}}}.,2. 10. 
4. περί: αδοιι {Ππ {ἰηι6 οἵ" --- ἡλίου 

ἔκλειψιν : οἡ {πὸ 34 ον 34 οἵ ϑορίθηι- 
ΘΓ, --- ἄρξαι : ἴοΓ {πὸ ᾿Ἰποθρίνο ΔΟΓ,, 
866 ΟἿ 2. 24 ἐτυράννησε. 

δ. μάχῃ. .. ἀπώλεσε: 806. Τ]οά. 
ΧΙ. τοϑ ΤΥ, --- ἀπέστησαν εἰς : Ὀγτίοῖ 
ΘΧΡΓΘΕΒίοη ΤῸΓ ἀπέστησαν καὶ ἀπῆλθον 

εἰς, “Υ Απ. ἱ. 6. 7 ἀποστὰς εἰς Μυσούς. 

Το Τιροητῖπο5 δα ΘΆΤΠ ΘΥ ΒΕ το 

το ΠΙομν βἰ 5, ν η0 σου ρ6]]6α {Π6 πὶ ἴὸ 
ΓΟΙΊΟΥ͂Θ ἴο ϑυγασουβο (ΤΊ οα. χὶν. 16), 

Ἰαΐοσ, ἴθ {π ἀυῸ ΠΟ ΒΡ οἵ Ἐπ ο] 468. 
- ἀπεστάλησαν : 86. ἴο Βοῖζο Οπίδηδ 
τ πὶ {πὸ ΠΘῚΡ οἵ γα] Υ8. 

θ. πολιορκούμενοι: 566 2. θ.--- πάντῃ: 
οααῖν. ἴο κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν. 

- ἕκαστος : ἴῃ Ραγι {ἶν6 ἈΡΡΟΒ. υυἱτἢ 
οἱ Σάμιοι, ἃ. 1357, ν. ῶ; Η. 6234 ἡ. --- 

ὡμολόγησαν : Τ)]οα, (χῖν. 3) Βα γ8 {πεαὺ 
Τά π6Υ Πδα τ Κοὴ ΒΠι05 θοίογ π6 
ΘΔ ΠῚ ἴὸ Αἴποηβ. (ΟἿ 2. 28, 

Ἴ. τοῖς ἀρχαίοις πολίταις : {Π6 ΔΓ 8- 
τοογαῖβ πο πὶ {πὸ ΤΘποΒ ὙΠ ΑἸΠ6- 
πα πον πδὰ ἀτίνθη ουἱὐ 412 5.Ὁ.; 
ΤΊναο, νὴ]. Ζι; ῬΊ]αΐ. 18. 1. -- δέκα 
ἄρχοντας : 566 οἢ ἰἰϊϊ, 4. 2. --- φρουρεῖν: 



ἙΛΛΗΝΙΚΑ [Ι. 5. 89 

Ν ’,ὕ “ Ἀ 

μάχων ναυτικὸν κατὰ πόλεις, ταῖς δὲ Λακωνικαῖς ναυσὶν 8 
5" ὕ » 70 ΕῚ ὦ ὕ “". ΕῚ ᾽ὔ 

85 ἀπέπλευσεν εἰς Λακεδαίμονα, ἀπάγων τά τε τῶν αἰχμαλώ- 
»Ἥ»Ἤ 3 δ Ἁ Ν 5 »“ϑ ’ Ν 

των νεῶν ἀκρωτήρια καὶ τὰς ἐκ Πειραιῶς τριήρεις πλὴν 

δώδεκα καὶ στεφάνους, οὺς παρὰ τῶν πόλεων ἐλάμβανε 
δῶρα ἰδίᾳ, καὶ ἀργυρίου τετρακόσια καὶ ἑβδομήκοντ ὥρα ἰδίᾳ, ργὺρ ρ μήκοντα 

΄ ΓᾺ ΄ “- ΄ ἃ 93. τι τσχ δ ΄ὔ 
τάλαντα, α περιξγενοντο Των φόρων, ους αυτῳ Κυρος παρε- 

5 ᾿ς ἣν Χ » Ξ ] , » “" 

40 δειξεν εἰς τὸν πόλεμον, καὶ εἴ τι ἄλλο ἐκτήσατο ἐν τῷ 

45 

’ 

πολέμῳ. 
“ Ν ’ Ὑ 3 [4 

ταῦτα δὲ πάντα Λακεδαιμονίοις ἀπέδωκε τελευ- 
-“" ἴω , 3 δι 6 Ἁ ΞΕ. 3 ἈΝ » 3», 

τωντος Του θέρους [εἰς ο ἑξάμηνος καὶ ΟΚΤω Και εικοσιν ΕΤῚ 

Ὁ πολέμῳ ἐτελεύτα, ἐν οἷς ἔφοροι οἵ ἀριθμούμενοι οἵδε τῷ πολέμῳ : ς ἔφορ ριθμούμενοι οἵ 
δ᾿ ἐν 5 ’,ὔ “ ΕΥΠΣῚ - " ε ᾽ 

ἐγένοντο, Αἰνησίας πρῶτος, ἐφ᾽ οὗ ἤρξατο ὁ πόλεμος, 
» Ν ᾿ς » “ 3 5 Ἄ ν 

πέμπτῳ καὶ δεκάτῳ ἔτει τῶν μετ᾽ Εὐβοίας ἅλωσιν τριακον- 

ταετίδων σπονδῶν, μετὰ δὲ τοῦτον οἵδε: Βρασίδας, Ἰσάνωρ, 

9 

Σωστρατίδας, Ἔξαρχος, ᾿Αγησίστρατος, ᾿Αγγενίδας, Ὄνο-. 

μακλῆς, Ζεύξιππος, Πιτύας, Πλειστόλας, Κλεινόμαχος, Ἴλαρ- 

χος, Λέων, Χαιρίλας, Πατησιάδας, Κλεοσθένης, Λυκάριος, 

1Π}Ρ1165 {π6 Ῥγθβθποθ οὗ ἃ ὅρανίδῃ ρϑτ- 

τίβοῃ ; δηᾶ 2)10ἅ. (χῖν. 3) 5βίαϊοβ. {Παὶ 

Τ ΒΑ ΘΓ αὖ {Π15 {ἰπη6 Ἰοῖς ΤΠΟΤΑΧ ἃ8 
ϑραγίδη Πδυηοβῦ ἴῃ ϑϑηη08. [ηἴ. οἵ 

Ῥασροβο. ἃ. 206; Η. 961. --- ἀφῆκε: 
ς΄. διέλυσε 58. ΤΟΒΆΠΘΙ ποραρα {πὸ 

πᾶνῖθ8 οὗ {πΠ6 ὥὅϑρβατγίδῃ 811168 ΠῸ ἸΟΠΡῸΓ 
βίποθ {π6Ὸ οοπαϊιοβῦ οἵ ὥδιηοβ οοτη- 
ΡῬἰοίθα {π6 ονθυίησον οὐ {πΠῸ πᾶνἃ] 
Ῥονοῦ οὗ {π6 Αἰμθηϊδη ΘΟΠ ράθυδου ; 
ἘΞ Ζεῖθι 

8. ἀκρωτήρια: 845 ἰχοΡ]ἶ65. ΟΥ̓ νἱ. 
2. 80. --- τὰς. .. τριήρεις : 866. το ΡΙ τ. 
1,58. το, 8 πα θαγηθα {πΠ6 ΑΥτο 5ῃ 108, 
πηρϑηΐηρ ἀΟΙ .1655 ΟΠ]ν {Π6 ὉηΒΘαγΟΥ- 

1 γ 0168. --- πλὴν δώδεκα : 566 2. 20. --- 
στεφάνους: “116 νγᾶβ ἸοΔ64 ν»»]1}} ρΟ] ἄρῃ 
ΟΥΟΏΒ, γοΐρα το Πΐτη ΡΥ {Π6 νΔ͵ΙΟῚΒ 

οἰτ65,.. .. βῖποθ {Π6 ἀθοθιην γβ 'π 680 ἢ 

ΟἿἿΥ ογΘ ΘΑΡΘΓ {Π|8 ἴ0 ῬΡΌΓΤΟΠΑΒ6 ἴοτ- 
ὈΘΑΓΆΠΟΘ ΟΥ ΘΟΠΠΐγ8 ΠΟΘ ἴον {ΠΟΙ Οὐ ἢ 

τη 54 6645. Ατοίθ. --- ἀργυρίου : οἡ {18 
ἰπέγοάποίίοη οἵ ρο]α Πα 5116} ΤΌΠΟΥ 
αὖ ραγία Δ Πη6 ὁ 18 ΘΟΥΤΡΠ]ηρ᾽ ᾿πηῆπ- 

6Π06, 806 ατοίρ, (ἢ. ΤᾺ ΧΊΠΠΙ. --- περιε- 
γένοντο: 566 ΟἹ 1. 1. 29. --- παρέδειξεν: 
566 ΟΠ 1. 14. --- εἴ τι ἄλλο : τυλαΐευεν 
εἶδε; ϑααῖν. ἴἰο ὅ,τι ἄλλο, ἃ8 οἴξϊορῃ ; οὐ 
2. Ὧ; ἰγ. 8. 10 ἄλλο εἴ τι ἀναγκαῖον ἣν 

δαπανῶν. 

9. ἑξάμηνος : 80. χρόνος. 866 Ἰ1]. 4. 
9. Οπ {Π6 ΘΠΓΟΠΟΙΟΡῪ, 866 Τηἰτοά. Ρ. 
ΧΧΙ.---ἀριθμούμενοι : 1.6. 0 8ἃ16 ΤΘΟΚ- 
ΟΠΘα 88 ἔφοροι ἐπώνυμοι.--- πέμπτῳ κτέ.: 

16 ΑἸΠΘΠ 8. ὉΠάΘΡ ῬογῖοΙ δ᾽ ᾿1θδα- 

ΘΥΒἢΪΡ Πα τ ΚΘῚ ΘΠΕ ΓΘ ῬΟΒΒΘββΙοη. οὗἉ 
ΕαΡοοα (4406 Β.0.) ἀπα ἴῃ {Π6 [0]]ον- 
ἱπσ᾽ γΘΔΥ Θηθα {Π6 τὰν 1} ϑραγία 
ὈΥ 8 {πιγνγ γψϑϑυβ᾽ ἔσποθ. ὍΠαο. 1. 
1141. --- πέμπτῳ καὶ δεκάτῳ: ἴῸΓ πεντε- 
καιδεκάτῳ, α. 77, 2, ν. 1; Η. 291 Ὁ. -- 

ἔτει : 566 ΟΠ. 2. 17, πᾶ ο 1. 
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δ0 ᾿Επήρατος, Ὀνομάντιος,᾿Αλεξιππίδας, Μισγολαΐδας, Ἰσίας, 
Αρακος, Ἐὐάρχιππος, Παντακλῆς, Πιτύας, ᾿Αρχύτας, Ἔν- 

διος, ἐφ᾽ οὗ Λύσανδρος πράξας τὰ εἰρημένα οἴκαδε κατέ- 
πλευσεν]. 

« Ἀ ’ ε ’ ’ 5 Ν , Ν Ν 

Οι δὲ τριάκοντα ἠρέθησαν μεν, ἐπει ταχιστα Τα μακρα 

δ5 τείχη καὶ τὰ περὶ τὸν Πειραιᾶ καθῃρέθη : αἱρεθέντες δὲ 
Φ." Φ , ,ὔ » 2 ͵ 

ἐφ ᾧτε συγγράψαι νόμους, καθ᾽ οὕστινας πολιτεύσοιντο, 
’ Ν ΒιΝ ’ Ν » ᾿ 

τούτους μὲν ἀεὶ ἔμελλον συγγράφειν τε καὶ ἀποδεικνύναι, 
Ἁ Ν Ἀ ω » » Ν ’ ε » ’ 

βουλὴν δὲ καὶ τὰς ἄλλας ἀρχὰς κατέστησαν ὡς ἐδόκει 

αὐτοῖς. ἔπειτα πρῶτον μὲν οὗς πάντες ἤδεσαν ἐν τῇ δημο- 
00 κρατίᾳ ἀπὸ συκοφαντίας ζῶντας καὶ τοῖς καλοῖς κἀγαθοῖς 

βαρεῖς ὄντας, συλλαμβάνοντες ὑπῆγον θανάτου " καὶ ἥ τε 
βουλὴ ἡδέως αὐτῶν κατεψηφίζετο οἵ τε ἄλλοι, ὅσοι συνή- 
ὃ ε “ Ἀ μ᾿ “ ἠδὲ ᾿" θ 

εσαν εαυτοις μη ΟΡΤες τοιοντοι, ουόθεν ὮΧ ΟΡΤΟ. 

11, ῃἠρέθησαν, αἱρεθέντες : ΞῈ ΟΝ 6Τη- 
Ρμδίϊο στϑβυπηρίίοη οὗ {πΠῸ ργθοθάϊηρ 
γΘΥ ΌΥ 118 ῬΑΓΓΟΙΡΙΘ 18 ποῦ ἀππαβαα], 
ς Αη. υἱῖ. τ. 18. - ἐφ᾽ ᾧτε συγγράψαι: 
ΘΧΡΓΘΕΒΘΒ ΡΌΓΡΟΒΘΟ, Θααἶν. ἴο οὗ συγγρά- 

ψουσι 2; 866 6. 267; Η. 9909 ἃ. Οἢ 

1818 τϑρϑίϊον οὗ νυ ηΠδὲ 18 Βαϊ ἴῃ 2, 5866 

Τηϊγοά. Ρ. ΧΙχ.--- καθ᾽ οὕστινας πολιτεύ- 
σοιντο: εΓ καθ᾽ οὺὗς πολιτεύσουσι Ὡ. 
Οὔβ. 16 οἤδηρο οὗ νοῖςο (Η. 814 4) 
Δ πα τηροᾶρ (ΟΜΈΊΎ. 20, Ἰαβὲ ὌΧ ΠΡ] 
Ῥοέοτθ Ἠθιη.). -- ἀεὶ ἔμελλον : ἐλεν οεοη- 
ἐϊπια ἐψ ἀεἰαψεί,. ---- ὡς ἐδόκει αὐτοῖς : 
ἴ.ε. ἴπ0ὸν Ρυΐ ἴπ οὔοθ οἹἹῪ {ΠΟῚΓ ΟἾΠ 
ῬΑγίϊβαηβ. ῬυτΠοάογιβ {πὸ Ατοθοη 
ἘΡΟΠΥ ΤΉ οὗ {πὸ γϑὰγ 404- νηοὸ δα 
ὈοΙοηροα τὸ {1π6ὸ ουΣ Ημυπαᾶγοα τνὰ8 
8. ὙΠΠΠΡ 100] οὔ {πΠῸ Τϊγίγν ; 186 

ΕἸον θη (866 οἡ ἷ. γ. 10) τ ΞΔΕΥΓΕΒ 

αὐ {π6Ὸ Ποδᾶ σα] ΒΒ σαττὶθα ουΐ 
τΠοῖγ ἄθογθοβ (εὐ δ4 ΕἾ, ; 4. 38); 8116 

16 ϑοπαίθ, δοιῃροβοα δοοογάϊηρ ἴο 
Τγ8. χαιι. 74 ϑητγοὶν οὐἵ οἵὗὨ ΤΘΙΠΠΘΥΒ 
οὐ 1ῃὴ6 ἘΘῸΓ Ηπυπάτγρα, δοϊρα 48 {πῸ 

8016 οουγί οἵἉ 7υδβιῖϊοο, ἀπ οἰτΠοῚ νο]ῃ- 

ἐπεὶ δὲ 

ΚἈΥῚΥ που κοα (Π6 ΜΠ] οὗ ἴπ6 ΤΥ 
ΟΥ νγὰ8 ὈΓΟΌΡ ἴ0 ΘΟΠΊΡ 8 ποΘ ὈΥ γϑυὶ- 
οὐβ οἴροιῦνο ἀρυῖοθβ. (κ ὅθ; 178. 
χα, 850 ΤΥ, 

12. πρῶτον: ΧΟΠΟΡΙΟΠ ΠΘΙΘ ῬΆ5868 
ΟΥ̓́Τ ἴῃ 5ΙΠ6 πὸ6 {ΠῸ Θχϑουτοη οὗ ΒΤΌΤη- 
ὈΙΟΒΙἀθ5. πα ΟἾΠΘΟΙ ἀοιηοογαῖς ρρη- 
ΘΓᾺ1Β Δ Πα ΤἈΧΙ ΤΟΙ Β ὙΠῸ δα Θηουροίϊ- 
ΟΠ ΟΡΡοΒβϑα {Π6 τη ο πα. ]0η8 οὗ 16 
ΟἸΙΡΆΤΟΙΒ; οὐ Τιν 8. χαὶι. 18 ἢ, 860 ΤΥ, --- 
ἀπὸ... ζῶντας : ΒΕ06 0η 1. 1. ΤὴΘ 
ἰγταθ οὗ {Π|Ὶ ἸΠΓΟΤΤΊΘΙ ὙΥ8 8 ἃ ΤΟΡΈΪΔΓ 
ῬΒΙ ΠΟ58 αὖ ΑΘ ηΒ, [Π6 ΒΥ ΟΡ πὶ ὁχ- 

Του ρ ΠΊΟΠΟΥ ὈΥ δοίι] ΟΥ Άἰῃγραῖ- 
Θηρα δοσυβαίίοηβ, οὐ 22; Μεηι. ἰὶ. 

9.1; ϑ'ψηιρ. 4. 80; Βροκογ, Ολαγίοϊος 
(Επρ. 64.},». θδ, ποίρ. -- καλοῖς κἀγα- 
θοῖς : ΠΟΙ, 845 ἴῃ 1ῦ, {η6 ΤΠ ΘΠ ΌΘΓΒ οὗ 

1Π|6 ΔΥΪβι σα τς ΡΑΓΤΙΥ ; 50 οἱ βέλτιστοι 
22; οἱ γνώριμοι, 2. θ. --- ὑπῆγον θανά- 

του: 866 Οἡ ἷ. 3.190. ΑΒ8 ἴο {ΠπῸ6 ἵἔδοϊ, 
ΕἸ Τιν 8. ΧΙ, δ. -- μὴ ὄντες : {Π6 ρΡαγίίο. 
ΑΘΓ σύνοιδα ἢδΒ ΤΟΡΈΪΑΤΙΥ οὐ 88 ἰζ8 
πθρ.; ΟΙΘ μή οἢ δοοοιπὲ οὗ 118 Ροϑβί- 
το ἴῃ ἃ οοπᾶ. ΓΕ]. οααβθ. ΕῸΓΣ ἴθ 

11 
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ΕΛΛΗΝΙΚΑ [Π. 2. 

ἡρξαντο βουλεύεσθαι ὅπως ἂν ἐξείη αὐτοῖς τῇ πόλει χρῆ- 
σ ’ 5 ὔ “" Ἀ ,’΄ ΕῚ 

66 σθαι ὅπως βούλοιντο, ἐκ τούτου πρῶτον μὲν πέμψαντες εἰς 

Λακεδαίμονα Αἰσχίνην τε καὶ ᾿Αριστοτέλην ἔπεισαν Λύσαν- 

ὃρον φρουροὺς σφίσι συμπρᾶξαι ἐλθεῖν, ἕως δὴ τοὺς πονη- 
ροὺς ἐκποδὼν ποιησάμενοι καταστήσαιντο τὴν πολιτείαν " 

’ Ν » ΦΎ δ “ ε Ἀ Ν Ψ θρέψειν δὲ αὐτοὶ ὑπισχνοῦντο. ὁ δὲ πεισθεὶς τούς τε φρου- 
10 ροὺς καὶ Καλλίβιον ἁρμοστὴν συνέπραξεν αὐτοῖς πεμφθῆ- 

γ᾿ 

ναι. οἱ δ᾽ ἐπεὶ τὴν φρουρὰν ἔλαβον, τὸν μὲν Καλλίβιον 

ἐθεράπευον πάσῃ θεραπείᾳ, ὡς πάντα ἐπαινοίη ἃ πράττοιεν, 
τῶν δὲ φρουρῶν τούτου συμπέμποντος αὐτοῖς οὗς ἐβούλοντο 

’ » ΄ Ἁ ,ὕ φιν ’ 5 ’ 

συνελάμβανον οὐκέτι τοὺς πονηρούς τε καὶ ὀλίγου ἀξίους, 
3 ,- “ἂψΨ ἃ δ᾿ εὐ ν Ἀ ’ 3 ’ ἀλλ᾽ ἤδη οὺς ἐνόμιζον ἥκιστα μὲν παρωθουμένους ἀνέχε- 

σθαι, ἀντιπράττειν δέ τι ἐπιχειροῦντας πλείστους ἂν τοὺς 
’, , “Ὁ Ν 5“ Ἃ ’ ε 

συνεθέλοντας λαμβάνειν. τῷ μὲν οὖν πρώτῳ χρόνῳ ὃ Κρι- 
γ᾿ »“» Θ ’ ε ,ὕ Ν (λ εν 5 5» Ἀ δὲ 

τίας τῷ Θηραμένει ὁμογνώμων τε καὶ φίλος ἦν - ἐπεὶ δὲ 

6886 οὗ ὕντες,566 (. 280, ν. 2; Η. 982 ἃ. 

- ὅπως ἄν: 566 οῃ [ϊ]. 2. 1. 
15. ᾿Αριστοτέλην : 566 0Π 2. 18. --- 

φρουρούς : ἴπ ποίμϊηρ 414 {πΠ6 ΤΗΪΓΥ 
ΟΒΠΟΜ {ΠΕ6ῚΓ ἸΠΒΟΪΘΠΟΘ. ΔΠ4 αἰβ] ου ΔΙ Υ 
ΤΏΟΓΘ ΟἸΘΑΓΙΥ {πᾶη ἴῃ απδγίουϊπρ ἃ 

Ξραγίδῃ σἈΓΤΊΒΟΩ. Οἢ ἴπΠ6 ΑΟΤΙΟΡΟΪΙ5, 

ΠΙΠΙοὰ 845 1Ὁ νγαὰβ 1 850 ΤΊΔΠΥ͂ ΤΠΟΠῚ- 
πηρηΐβ οὗ Αἰποηΐδη ρίοσνυ. ΟἿ 1,75. 
χαι. 94. --- σφίσι: 1.6. [η6 ΤῊΙΓΥ ; ἸΠα]Γ. 
ΤΟΗ͂. α. 144,2 4; Η. 688. --- ἐλθεῖν : η΄ 

οὗ ῬΓΡΟΞΘ ψ 1 συμπράττειν ὙΥΠΊΟῊ 18 

ΤΟΡΌΪΑΥΙΥ ΤΟ] ονγοα Ὀγ ὥστε; νἱϊπουΐῦ 
ὥστε, ἃ8 ἸΘΙΘ, 14; 4. 28. --- καταστή- 
σαιντο: εδίαὐίϊδθ 70.Ὁ ἱποτιβεῖυος (ἴοὸ 
{ποτ οὐσῃ τηΪη4), ες" 2. 1 πα ὃ. (Ἕτὶ- 
{188 ΠΟΥΤΘΥΟΙ Βα γ8 (25) τήνδε τὴν πολι- 
τείαν καθίσταμεν. ἘῸΓ [16 ορῖ., 566 
α. 299, 2; 248, 5; Η. 921. --- αὐτοί: 
81}. οὗ θρέψειν. 866 οη 1. 20. 

14, ἐθεράπευον θεραπείᾳ : ἃ. 51 Π111ΔΤ 
ἰπέθηβῖνο σορπδίθ ἀαἴ. ΟΟΟῸΓ5 οἵΐοθη ἴῃ 

ἴπ6 Ν, Τ', 6.9. Τκο χχὶ!. 1, ἐπιθυμίᾳ 

ἐπεθύμησα τοῦτο τὸ πάσχα φαγεῖν. --- τῶν 
φρουρῶν: ραγί. σοη. ΠἸπἸ ἰηρ οὺς ἐβού- 
λοντο. --- συνελάμβανον : οη {Π6 ᾿ΠοΓΤη- 
αἰΐοη οὗ 1Π6 5υοορμδηΐβ ὙΠῸπὶ ΠΟῪ 
Πα αἱ ἢγβί ργοβθουῖθα. Οὗ 1.8. χαὶ. 
48, --- παρωθουμένους : ΞῈΡΡΙ. Ῥατίΐο., 
α. 279,1; Η. 989. --- ἀνέχεσθαι: ἄν 18 

Θχρθοίβα, ἃ8 ἴῃ {π6 ποχύ οἰδπβο; Βαΐ 
1Ππ6 ἔνγο οἰδιιβθβ Βθθ ἰο θ6 αἰ θυ ε]Υ 

οοπμοοῖνοα, π6 ἢγβῦ θχργοββίπρ μδῦ 
νγὰ8 ὕπθη {πὸ ἔδοϊ, [η6 βθοοπᾶ ΟἿ]γ ἃ 
ῬΟΒΒΙ ΠΥ. --- ἐπιχειροῦντας : οοπαϊ- 
1108]. --- πλείστους : ΡΓρΑ., ἐπ {δε 
φγεαίεβέ πιπιδοῦϑ. : 

15. τῷ χρόνῳ: 866 Οἢ ἷ. 2. 18. -- 
ἐπεὶ δέ: [ῃ6 ἃροά. 15 νγαπέϊπρ; Ὀαΐ ἴῃ 
115 βίοδα {Π6 Ῥϑγϊοα 15 θθριη ἀραΐη 17 

ὙἹ ἐπεὶ δέ ΔΠ4 ἃ ΠΘν 51}.; ς οῃ 1. 
3.18. Βιυΐ ὁ δὲ Θηραμένης ἀντέκοπτε 
κτέ. ΤηΔΥ Ὀ6 ΤΟργθα 845 {πὸ δροά. 
ΑΜΊΈΊ. 64, οπι.; Η. 1046,1.. Τῇδ 

ΘΟΥΤΕΙ͂. μέν 18 ΤΆΤΟΙΥ π864 ἴο ΘΙΏΡΠ851ΖΘ 
1Π6 Δη{1{Π6518 οὐ {Π6 οἰδυ568, οὐ Καὶ ἅδη. 

91 
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ἘΒΝΟΦΩΝΤῸΟΣ 

"»κΧ κ κ ΕῚ ἢ κ Ἀ " ,΄ ΄ 
αὐτὸς μὲν προπετὴς ἦν ἐπὶ τὸ πολλοὺς ἀποκτείνειν, ἅτε 

Ν Ν ε Ἀ “ ’ὔ ε Ν ’ » 4 

καὶ φυγὼν ὑπὸ τοῦ δήμου, ὁ δὲ Θηραμένης ἀντέκοπτε 
»-" »Ν» - 

λέγων ὅτι οὐκ εἰκὸς εἴη θανατοῦν, εἴ τις ἐτιμᾶτο ὑπὸ τοῦ 
’ Ἁ Ν μ 5 Ν Ἀ Ν » ’, 

δήμου, τοὺς δὲ καλοὺς κἀγαθοὺς μηδὲν κακὸν εἰργάζετο, 
» Αν ἄν ’ Ἂ Ν Ἁ ᾿ ᾿ “ 5 ω ν 

ἐπεὶ καὶ ἐγώ, ἔφη, καὶ σὺ πολλὰ δὴ τοῦ ἀρέσκειν ἕνεκα 
΄ἃ » Ἁ » ᾿ ΤῊΝ ’ ε , »Ὰ Ἀ ᾽ ’ 

τῇ πόλει καὶ εἴπομεν καὶ ἐπράξαμεν - ὁ δέ, ἔτι γὰρ οἰκείως 
ἐχρῆτο τῷ Θηραμένει, ἀντέλεγεν ὅτι οὐκ ἐγχωροίη τοῖς 
πλεονεκτεῖν βουλομένοις μὴ οὐκ ἐκποδὼν ποιεῖσθαι τοὺς 
ἱκανωτάτους διακωλύειν - εἰ δέ, ὅτι τριάκοντά ἐσμεν καὶ 

ΡῚ ΕΙΣ “-“ ΕἸ “ 

οὐχ εἷς, ἧττόν τι οἴει ὥσπερ τυραννίδος ταύτης τῆς ἀρχῆς 
“ ἫΝ κ᾿ "7 35 5:: “ἠδ ἂν ὁ , 

χρῆναι ἐπιμελεῖσθαι, εὐήθης εἶ. ἐπεὶ δὲ ἀποθνησκόντων 
“ Α., πῖ, Ν ων “" ΄, ’, Ν πολλῶν καὶ ἀδίκως πολλοὶ δῆλοι ἦσαν συνιστάμενοί τε καὶ 
’ὔ Φ ν ε ’ ’, »» ε , 

θαυμάζοντες τί ἔσοιτο ἡ πολιτεία, πάλιν ἔλεγεν ὁ Θηραμέ- 

νης ὅτι εἰ μή τις κοινωνοὺς ἱκανοὺς λήψοιτο τῶν πραγμά- 
5 ͵ὕ » Ν 9 ’, ’ 5» , 

Των, ἀδύνατον εσοιτο ΤῊΡν ὀλιγαρχίαν διαμένειν. ἯΩ τουτου 18 

δϑο, 8566 ὁἢ ἵἱγ. 1. 959, --- ἅτε καὶ φυ- 
᾽γών : ἱπιαϑηιιοῖι αϑ ᾿6 μα ϑόθη δαηπϊδἠεα ; 
ἅτε ἀἀβ ΘΠ 5818. ἰὼ {Π6 οδιιβ8] 
5. ὉΠ ΥΙ, δ καὶ 9, ὃν ἩΠ- 7: 

ΤῊ οαὰβθ Δα ἀδίθ οὗ {Π18 ῬΔΠ18}}- 
ποθὴ ΓΘ ἀπ ΚΠ, οχοθρῦ {πδὺ 1 αἸὰ 

ποὺ ΟΟΟῺΤ ἱπη πη  ἀἸα τοἸν αὐτοῦ {ΠπΠῸ ἀοννη- 

Ὰ}1] οἵ {1π6 Ἐθὰυσ ΗἨπυπαγρα (ΡΙ]αΐ. Αε. 

53) δηᾷ αἸα Ἰαβῦ ππ1}} αὐΐον {πῸ σοη- 

ἀοπηδ το οὗ {Π6 ΠΌΠΟΙ] αἵ Αὐρίηι- 

886 (ἐγ 56), -- ὑπὸ τοῦ δήμου : 566 ὁἢ 
ἵ. 1. 27; 5. 19. -- ἀντέκοπτε: ΒίΓΟΠΡῸΓ 

{πη ἀντιπράττειν 14; 80 ἃραίη 91]. 

- εἴτις ἐτιμᾶτο... εἰργάζετο : ΟἸΘΑΥΥ 
ἃ Ῥατὺ οὐ {πὸ ἱπαᾶϊτ. αἴβο, Αἰ Χέγων 
ὅτι, {Π6 Ῥγθβ. ᾿πᾷ, Ῥοίηρσ ἰγγορι αν 

σπδαηροα το ᾿ἱπηρῦ,, ᾿ηδίοθαδα οἵ Ὀοϊηρ τὸ- 
ἰαϊπο ΟΥ ΟΠ δ ροα τὸ {Ππ6 Ῥγ68. ορί. 
σ. 247, ν. 4; ΟΜΊ. 74, 2, ν. 2. --- 
πολλὰ δή: α σγεαί πιαλ {μιίπιφδ; ΤῸΥ 
1Π|6 ι.ι86 οἵ δή, βθ6 Ἡ, 1037, 4. 

ἡ 16. οἰκείως ἐχρῆτο: ἐγραϊοιϊ α8 ἃ 

ϊεπα, --- μὴ οὐκ: ΤῸΓ {πὸ ἀοΌ]ο πορ. 

ΑἸΤΟΥ νΟΥΌΒβ οὐ ἈΪΠα ρου ηρ' οἶδ, ΒΟΌΟΠῚ- 
Ῥδηϊθα Ὀν πορ., 806 ἃ. 289, 6,17; Η. 
1034 ἃ. -- εἰ δέ : {γα ηβ᾽ 100 ἴο αἷτ. αἶ8ο., 

ψπουὰῦ (885 ἀΡον 6) δαἀαϊηρ ἔφη. 66 
ο ἷ. 1. 28, --οἶττόν τι. .. ἐπιμελεῖ- 
σθαι: 10 δὲ α τυἱιῖϊ ἰ655 υἱφίαπι τπαπὶ 1 
ἃ Β'πρ])6 ὉΠ6 ὙὙΘΥΘ {Π6 ΤΌΪΘΓ, --- ὥσπερ 
τυραννίδος : 7ι8 αϑ ἴῸ ἃ ἐψγαπη. ---- 
εὐήθης : ἴῃ ἀορτααθα 56Π86, βἰπιρίείοη. 

17. καὶ ἀδίκως : απε ἐδαϊ τη 7ιιβέϊψ. -τ-- 
συνιστάμενοι: ῥαπαϊηφ ἰοφείδεν. ΤῊΘ 
ΟΡ 8 πϑοᾶ ὃν Τν8. χχαι, 17 οἵ 1Π6 
Ομ πα τοη οὐ τῃ6 ργδὶπ-ἀΘΆ] 6.8 
ἀρσαϊηδβὺ {πὸ Ρουθ σβ, ΕῸΤ {ΠῸ ΒῸΡΡΙ. 

Ῥαγίο., βοο α 280, ν. 1; Η. 981. --- 

θαυμάζοντες... πολιτείᾳ : απαϊοιιδὶν 
τυοηεἰογίηᾳ τὐἱαὶ τοοιϊα ϑοοοηια ο {δὲ 
φουογηγθηΐ. θαυμάζειν, ἴΚ6 οὐ Ἐπρ. 
γνοΤα τρόπον, ἰ8 οὐΐοθη Το] ον ὈῪ δὴ 
πίον, οἴαθιβο, «{η. 11], ς, 18 θαυμάζειν 

ὕποι ποτὲ τρέψονται οἱ Ἕλληνες κτέ. --- 
τῶν πραγμάτων: ἰλε φουεγπηιθηί. ὥ88 
οη ἅ. 6.18.) οὐ ἃ: 8 
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ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΙ. 5. 

μέντοι Κριτίας καὶ οἱ ἄλλοι τριάκοντα, ἤδη φοβούμενοι 
95 καὶ οὐχ ἥκιστα τὸν Θηραμένην, μὴ συρρνείησαν πρὸς 

Φ2 ἃ ε ἴω γε ’ δ ,ὔ 

αὐτὸν οἱ πολῖται, καταλέγουσι τρισχιλίους τοὺς μεθέξοντας 

δὴ τῶν πραγμάτων. 
ἿΝ Ε] "᾿ ’ Ν Ν »“» 

ὁ δ᾽ αὖ Θηραμένης. καὶ πρὸς ταῦτα 
ὅλ. ν » ὃ ’ὔ ε ω “"" ἣᾷς »“». ΕῪ 

ε εγέν ΟΤυι ΑΤΟΤΟΡΝ οΚοιὴ εάντῳ γέ ειναυ Τὸ πρῶωτον μεν 

[. Ν ΄ “ οὶ ΄ς δ. βουλομένους τοὺς βελτίστους τῶν πολιτῶν κοινωνοὺς ποιή- 

τοῦ σασθαι τρισχιλίους, ὥσπερ τὸν ἀριθμὸν τοῦτον ἔχοντά 
53 ’ ἣν 5 Νὰ “5 Ν ΩΝ ὧν Τὰν ,ὔ 

τινα αναΎ ΚῊΝν καλοὺς κἀγαθοὺς ειναι, Καὶ οὐυτ ἔξω τουτῶωῶν 

΄ὕ ἌλΚ3,  5.. “-ὦ ΄ Ἀ “7 » ΄ 
σπουδαίους ΟΥΤ εἐντος τΤούυτων» Ππονη ρους Οιον Τε ευὴ γένε- 

» 5 » ε Μ“-. -δν ͵ ε “Ὁ. ῳ 3 ᾿Σ 

σθαι : ἔπειτα δ᾽, ἔφη, ὁρῶ ἔγωγε δύο ἡμᾶς τὰ ἐναντιώτατα 
πράττοντας, βιαίαν τε τὴν ἀρχὴν καὶ ἥττονα τῶν ἀρχομέ- 

106 νων κατασκευαζομένους. 

8 18. οἱ ἄλλοι τριάκοντα : οἱ τριάκοντα 
ἰβ πβθα ἃ8 ἃ ἀθβι Δ Ί100) οὗ {Π|8 Ῥοαν 
αἰ ποὺὺ τοΐθγθποθ ἴο {Π6 δοΐπ8}] ΠπμΠ}- 
ῬΘΥ, ἃ5 4. 21 {{., ΤΠ η βοὴ οὗ {Π6πὶ 

ΒαγΘ ΔΙσοδ αν ὈΘΘῊ 5141}; 566 Οἢ ἴγ.1. 
25. (ΦΓ' ἀδθοθιν!τ. ---- φοβούμενοι 
καὶ οὐχ ἥκιστα: Θδαπῖν. ἰο {Π6 ΤῸ ΤῈ 
πι8ι18] φοβούμενοι ἄλλα τε καὶ οὐχ ἥκιστα. 

- συρρνείησαν : ταἰψ ἁτοιπα ΠΪ]Π|. --- 
τοὺς μεθέξοντας : ἴῃ ΦὃᾧὈᾧὈΟΒ. Μ1Π τρισ- 
χιλίους ἃπα φααῖν. ἴο οἱ μεθέξουσι. ΚΥ. 

ϑρυ. 80, 4, 8. ---δή: “848. ὙΠῸ 0 Ῥγο- 
το παρα. ὙΤΠ686 ἴπτθο {Ππουβα πα γΠῸ 
ΔΙΌΠΘ ὙὙΘΙΘ ἴο ΘΟΠ ἾΠπ6 ἴο ΘΧΘΙΟΙΒΘ {Π6 
τὶρηῖβ οὗ οἰ] ΖΘΉΒ}}1})υ, ΛΘ ο41166 τπιδὰ- 
41}1Υ οἱ ἐν καταλόγῳ, {π6 οἴπον ΑΙΠΘΗΙ- 
8185 οἱ ἔξω τοῦ καταλόγου. “8 πιιη}- 

ῬοῚ αἸα ποῦ ᾿ἱποῖπαθ ἐΠπ6 ὁπ ἐποιιβαηα 
Κηϊρηΐβ, 4. 2, 9θ. ΤΠ Ρυϊν]])θρο5. οἵ 
τπη86 ΤὭτγοο “ΓΠΟυΒα ΠΩ, {πὸ {Π 086 οὗ {Π| 6 

Εἴγο Του βδηα ἴῃ 411] Β.Ο.Ὠἁ γΘΓΘ ἸΔΤΡΟΙΥ 
πΟΙΏΪη81], βίησθ ἐπ θοοϊθβία απα αἰς88- 

ἴουῖθβ ΟΥΘ αἰβοοπίιπιρα:: τὸ ΠΘὩΓ 

ΟἾΪΥ {πᾶ {ΠῸῪ δα {Π6 τὶρηΐ ἰοὸ {τ18] 

Ῥοΐοτο [πΠ6 ϑοπαῖθ, νυ ἢ116 οἴπουβ σοι] 

6 ρΡυῦ ἴο ἀθαίῃ Ὀγ {πὸ ἄθοσθο οὗ {π6 
ΤῊΪτΥ ἀἰοπθ. (7. 561. 

19. τὸ πρῶτον μέν: ΔΒ ΘΥΪΠΡ ἴο 

ε Ν ῪΙ, 9 ς 36 

ὃ μὲν ταῦτ ἐλεγεν. 

7ιι8ὲ ἰλγοο ἐλοιιδαηπαὶ αβϑοοϊαίε58. 

οἱ δ᾽ ἐξέ. 

ἔπειτα δέ ὈΘ]ΟΥ͂. --- βουλομένους κτέ.: 
κοινωνοὺς ποιήσασθαι τυυιϑῦ 6 τορρϑαϊοα 
ἴῃ {πουρηῦ νυ ἄτοπον. 17| τῦὰ5 αὖ- 
δι εἰ ἐδαΐξ, τοϊδ]ιίησ ἰο πιαΐτο {διε δεϑὲ ὁ ἐμ6 
οἰδίτοηϑ ἐμοῖν αςϑοοίαίε5, ἐλον βἠοια πιάτο 

ΟΕ: 
ὁ; 24. -- ὥσπερ τὸν ἀριθμὸν κτὲ.: α8 17 
ἐιἶ5 τυιιηλ δου ιι5ὲ πϑοεἰς ὑο, οἰ. ; ἃ60. 88. 

α. 278, 2, ν.; Η. 974 8, «150 ψιουΐ 

ὡς ΟΥ̓ ὥσπερ ἴῃ 51 ; 111]. 2. 190; ν. 1.1. --- 

καλοὺς κἀγαθούς : σοοαϊ ἀπεὶ ἔτι ἨϊθΉ ; 
ποῦ ἃ ῬΆΓΓΥ ΠΆΠΠΘ ΠΟΙΘ 8ἃ8 ἴῃ 12 δπᾶ 

15. Τὴ {Π|185 56η86 8180 καλούς τε κἀγα- 

θούς 88 Υ. --- οἷόν τε εἴη : 511} ἀοροπαᾶ- 
Θηῦ ὍΡΟῚ ὥσπερ, Ὀπὺ νυ ἃ Ομ ηρῈ οὗ 
ΟΟΗΒῦ., ἃ5. 1 ὥσπερ εἰ "δα Ργροραρα; 
8566. ὁῃ 1]. 2. 29. --- τε καί: δηὐΠοϊο. 
- ἥττονα κτέ.: τυϑαλον {μαπ {λι6 φου- 
ογπθα. τῶν ἀρχομένων ΤηΘ8 8 [ῃ6 

ῬΘΟΡΙΘ 88 Ορροβϑᾷᾶ τὸ {πὸ Τ Ϊγγ ἢ 

1π6 ΤΉτοο ΤΠοιβαμα. ΤΠΘΓΔΙηΘΠΘ68᾽ 
Ῥοβίψοη 18 [Π6 58 Π1|6 838 {παῦ ἰδκθη 
Ὀν δῖμη 10} τοίρυθπμοθ ἰὼ ὑπ6 ΕΌῸΓ 
ἨἩππαᾶγρᾶ. ὍΠπαο. νι]. 89. 2. ΤῊΪΒ οὉ- 

7θοίίοη οἵ ΤῊ ΓΘ η 68 ΤοπΠα 118 ῬΓδο- 
{104] ΔΏΒΥΘΙ ἴῃ Πδὺ ᾿πηπ] Θ᾿ αἴθ] γ ἴ0]- 

Ἰονγρᾶ (20). 

20, ἐξέτασιν κτέ,; ποὺ ἴο πιαζε 
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τασιν ποιήσαντες τῶν μὲν τρισχιλίων ἐν τῇ ἀγορᾷ, τῶν δ᾽ 
» “ , Ἂν 3 4 ὧν , ΑΒ 
ἔξω τοῦ καταλόγου ἄλλων ἀλλαχοῦ, ἔπειτα κελεύσαντες ἐπὶ 

τὰ ὅπλα, ἐν ᾧ ἐκεῖνοι ἀπεληλύθεσαν πέμψαντες τοὺς φρου- 
Ἢ ᾿ς ἐδ - ἀρτ ον ΄, ε “- ᾽ν ,΄, 

ροὺς καὶ τῶν πολιτῶν τοὺς ὁμογνώμονας αὑτοῖς τὰ ὅπλα πάν- 
“ ’ 

110 των πλὴν των τρισχιλίων παρείλοντο, καὶ ἀνακομίσαντες 
Ὁ“ » Ἀ » ’, ’ » ΄“ ΄-“ 

Τταυτα εἰς Τὴν ἀκρόπολιν συνέθηκαν εν τῳ ναάῳ. τούτων 
Ν ’ ε ΕΣ »ν ““ ΕἸ “ ΄ ͵ 

δὲ γενομένων, ὡς ἐξὸν ἤδη ποιειν αὕὑτοις ο,τι βούλοιντο, 

πολλοὺς μὲν ἔχθρας ἕνεκα ἀπέκτεινον, πολλοὺς δὲ χρημά- 
Των. 

»» » 5 »“ ν » Ἃ “Ὁ “ 

ἔδοξε δ᾽ αὐτοῖς, ὅπως ἔχοιεν καὶ τοῖς φρουροῖς 

115 χρήματα διδόναι, καὶ τῶν μετοίκων ἕνα ἕκαστον λαβεῖν, 

καὶ αὐτοὺς μὲν ἀποκτεῖναι, τὰ δὲ χρήματα αὐτῶν ἀποση- 
μήνασθαι. ἐκέλευον δὲ καὶ τὸν Θηραμένην λαβεῖν ὅντινα 
βούλοιτο. ὁ δ᾽ ἀπεκρίνατο, ᾿Λλλ᾽ οὐ δοκεῖ μοι, ἔφη, καλὸν 

Βθὺΐ το ἀρροΐπί α Ἠιιιδίογ,, το κελεύσαντες 
ἐπὶ τὰ ὅπλα: ὑτὶοῖ Θχργθββίοη [ῸΓ 
κελεύσαντες ἰέναι ἐπὶ τὰ ὕπλα, Δ) ΘΆΒΥ͂ 

ἈΠ δι ΡΠ 016 ΘΠ} Ρ518 1 Κ6 Ἐπ ρ. ἐο αὐ ! 
50. “η. ἱ. κ. 19. εὐθὺς παραγγέλλει εἰς 
τὰ ὕπλα, ςΓ, δΆ. --- ἀπεληλύθεσαν : {Π6 
ΒΟΠΒ6 18 Ὁποργίδϊη, βίποο 6 ὀδηποῖ 

ΘΥύθη τη8Κθ ουΐ {π᾿ Ροϊηῦ οἵ ἀδραγίῃγο. 
Βγοιθη ΡΟ οχρίδῖηβ, “σοι {ΠῚ 
αἰ οσθηῦ ραιπουϊηρ- ΙΔ 68; ΚυγΖ, 
“τοπὶ ΠΟΣῚ ΠΟΠΊ68 ἴο ἴπ6 τοπᾶθζΖ- 
γουβ," ἰακίηρ [Π6 ΘΧΡΥΘΒΒΙΟη ΒΟΪΟΙΥ͂ 
1} πέμψαντες τοὺς φρουρούς, Ἀ.5811Π)- 
ἴῃς {παΐ 1Π6 Ῥϑορὶθ παᾶ μοῦ ννἱπᾶ οὗ 

τπ6 ρὶοῖ. Τῇ οὐήθοϊ οἵ κελεύσαντες 
ἰβ ῬΓΟΡΔΌΙΥ τοὺς τρισχιλίους, 116 
ἐκεῖνοι ΘᾺ ΟἿΪΥῪ ΤΟΙ͂ΟΓ ἴο τῶν ἔξω τοῦ 
καταλόγου. --- τοὺς φρουρούς: 1.6. {Π|6 
Ξρασίαη ΒΟ] αἰ οΓΒ, -ττἐν τῷ ναῴ: {.6. 
{π6 Ῥασίποποη. 

21. πολλοὺς δὲ χρημάτων: ἴἋοτ ἰη- 
βίδποοβ, ἡ 39,40. ΤΠ τοῦβοη δββίσπρα 
νγᾺὰ8 Πρ ἰγραβοη. Οὐ Ὠιοᾶ, χὶν. 4. 

ΤῊΘ νἱοῖ 8 ὑγΟΓΘ βοηϊθπορῆ Πα ΘΧο- 

ουϊρα υἱοὺς {πὸ ἀβ1.8] ΓΟΓΠΊ 1 1168 οὗἉ 
δοουβαίίοη απ ἀοίθποθ, 8, Χαι. 81 

21. ὡς ἐξὸν κτέ, : δοραιι86, α8 ἰδοῃ 
ἐ]ιοιια ει, {ι τραβ αἱ ἰοηφίδ τη ἐλιοὶν ροιυοτ, 
566 οἢ 19. -- ὅπως ἔχοιεν... διδόναι: 
“Γ Τωγ8. χαι, ὁ πάντως δὲ τὴν μὲν πόλιν 
πένεσθαι, τὴν ἀρχὴν δὲ δεῖσθαι χρημά- 

των. --- ἕκαστον : (86. τῶν τριάκοντα) 18 
8110]., ἕνα 18 Ο0]. Αος. ἴο ΤΥ. χα. ἦ, 

{18 ἄθογθθ ΘοπΟ ΥΠΘα ἴθ πηΘ 108 ΟἾΪΥ, 
Μδην οὗἉ {1Π15 61888 ῃδα στόν ΤΟ ὈΥ 
ἰγαθ δ πη τη τ αοίατοβ [ἢ ΧΡ Δη8- 
(ἴοὴ οἵ {πὸ αἸΒΟΓΘΡΆΠΟΥ ἴῃ ΠΌΤΩΙ, ἃ 
ΠλϊβίαΚο οὐ {Π6 ΠΌΤΊΘΙΆΙ βρη { (10) 
ἴον λ' (30) πᾶβ Ῥθθὴ βιιρροβίθα, ΤΥ 8188 
οογία! νΥ νου] ποῦ ἀπάογβίαδίθ 80 
16} }ΠἸπρ ἃ ἴδοῖ, ἀπ ΧΘποροπ οουὰ 

ΠΔΓΑΙΥ ΟΥΥΡ ὙΠ 50. τ ΟἸΤΟῸΠΙ- 
βίδποθ ΟἿ6 ΒΟΙΟΪΓΥ πα β ΠΟΓ ἃ Ὠἰηΐ 
οὗ {πὸ οοπβογσναίννο ᾿πῆἤμποποορ οἵ ΤΠ6- 
ΓΆΤΊΘΏΘΒ, ἈΒΒΌΤηΪηρ {παὺ {ππι8 1Π6 ῥσο- 
Ροβοᾶ {πἰγῖν νἱοῦϊπηβ οἵ Χϑποροη 
γνοτο τραπορα τὸ {τ βοΐ] ἴθ οἵ 
ΤΠ 5188. --- ἀποσημήνασθαι: 0 οοη78- 
οαί6. Οὗ. 4. 18. 

22. ἔφη: Αἴἴοῦ ἀπεκρίνατο, εἶπεν, 

ἈΠ 5 ΠΉ ]ΔΥ γΟΥΌΒ, ἔφη 18 ἴτραᾳ. δρᾷ 

ἘΠΏΘΟΘΒΒΑΓΙΥ, 88 ΒΆΥΒ πο, ἰη Ἐπρ, 
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εἶναι φάσκοντας βελτίστους εἶναι ἀδικώτερα τῶν συκοφαν- 
120 τῶν ποιεῖν. ἐκεῖνοι μὲν γὰρ παρ᾽ ὧν χρήματα λαμβάνοιεν 

“Ὁ » ε “ Ἀ 3 “Ὁ Ν 3 »“Ἅ. ν 

ζην ειων, Ἴμέεις δὲ αποκτένουμεν μηδὲν ἀδικοῦντας, ινα 

χρήματα λαμβάνωμεν. 
»" ΕῚ “ »“ Ἁ 3 ἍΝ 

πως ον Ταυτὰ τῳ παντι εκεινων 

5 ’ ε Ἂ ἃ Ν ’ ᾶΞἄ΄ν 53 ΄“ »“ 

ἀδικώτερα ; οἱ δ᾽ ἐμποδὼν νομίζοντες αὐτὸν εἶναι τῷ ποιεῖν 
ν ’ἅ 5» μ 3 “ Ν 3 ψ“ ὅς ἣν 

ὅ,τι βούλοιντο, ἐπιβουλεύουσιν αὐτῷ, καὶ ἰδίᾳ πρὸς τοὺς 

126 βουλευτὰς ἄλλος πρὸς ἄλλον διέβαλλον ὡς λυμαινόμενον 
Ν ’ Ν ’ ’ ἃ 5» ’ 

τὴν πολιτείαν. καὶ παραγγείλαντες νεανίσκοις οἱ ἐδόκουν 
Ε “ , -ς ΄ Ὅν 4 Ἂς ’, » αὐτοῖς θρασύτατοι εἶναι ξιφίδια ὑπὸ μάλης ἔχοντας παρα- 

γενέσθαι, συνέλεξαν τὴν βουλήν. ἐπεὶ δὲ ὁ Θηραμένης 
παρῆν, ἀναστὰς ὁ Κριτίας ἔλεξεν ὧδε" 

Ὦ ἄνδρες βουλευταί, εἰ μέν τις ὑμῶν νομίζει πλέονας 
-“ “ 3 ’, 5» ρ ν ν “ 

του καιρου ἀποθνήσκειν, ἐννΟο σάτω οτι οπου πολιτεῖαι 

ίστανται πανταχοῦ ταῦτα γίγνεται" πλείστους δ᾽ ἀνάγκ μεθίσταντ γν λ δ᾽ ἀνάγκη 
ἐνθάδε πολεμίους εἶναι τοῖς εἰς ὀλιγαρχίαν μεθιστᾶσι διά 
τε τὸ πολυανθρωποτάτην τῶν “Ἑλληνίδων τὴν πόλιν εἶναι 

ΤΌΪΡΑΓ ΒΡΘΘΟΉ. --- τῶν συκοφαντῶν : 
“ΘΟΙΏΡΘΠΟΙΟΙΒ ΘΟΙΏΡΑΥβοη. ὅθ ἃ. 
17,1; Η. 645 Ὁ. --- λαμβάνοιεν : ορί. 
(ο7 τορεοἰἰοη) ἴῃ ἃ Ῥαβὺ σΘΏΘΓΑ] οοπά. 
ΤΟ]. οἰαυβο. (ἃ. 259; Η. 914, Β, 2. -- 

εἴων : ἴΠ6 τ86 οὗ ἃ μΡαᾶβύ ἴθηβθ 18 θχὰ- 
ΡΙαἰπθᾶ Ὁγ 12. --- μηδὲν ἀδικοῦντας : 
ἱπποσοηΐ πιεπ. 'ἾΠΘ ρΡατίϊο. 15 θααῖν. 0 

ἃ ΘοΠά. ΟἸ841186. --- πῶς οὐ: Θοαπῖγν. ἴο 
1. ΠΟΠΠ6. --- τῷ παντί: 1π Εὐεγῃ 
γεβρεοί, ΒίσθηριΠθηΐηρ {Π6 ΘΟΠΊΡ.; 80 

δεῖθο 1....Θ Ὁ ψτρῦχν 7 νῖπ  α..12, 
5.11] βίσοῃ ρου 18 τῷ ὅλῳ καὶ παντί Ρ]αἴο 

Κερ. 6271 ο. 
238. τῷ ποιεῖν: ἀοροπᾶθηῦ. ὍΡΟΙ 

ἐμποδών, α΄. 188. ---- πρὸς τοὺς βουλευ- 
τάς : ἴῸΓ {ΠπΠ6 ππούοη8 8πα δας ΠΟΥ Υ 
οἵ 1πη6 ϑϑηδῖθ Ὡπᾶρυ {Π6 ΤῊΪΓΙΥ, 566 
οἢ 11. --- διέβαλλον : ἀρτθ68 συ ἢ οἱ δέ 
τὴ ΠΙΟῊ ἄλλος πρὸς ἄλλον 15 ἴῃ Ῥ8Υ- 
ἰὔνθ ἃρροβ. ΟΠ νἱ. ς. 28, --- συνέ- 

λεξαν: {π6 ΤΠΪΓΕΥ ἀβαυσροᾶ 1Π6 Ῥ]8Δ66 
οὗ 1Π6 ΤΟΓΠΊΘΙ ῬΥΥ 868 ἰπ ΘΟΠν ΚΙ Πρ 
{πὸ ϑϑπαίθ δπᾶ συϊαϊηρ 18 ΘΟΌΓΒ6 οὗ 
Ρτγοσράυγο. ( 1γ8. απ. 57 οἱ μὲν γὰρ 
τριάκοντα ἐκάθηντο ἐπὶ τῶν βάθρων, οὗ 

νῦν οἱ πρυτάνεις καθέζονται. 
24. τοῦ καιροῦ: οααΐν. ἴο ἢ καιρὸς 

ἦν, τηοτο ἐΐαη ἐΐε οσοαϑβίοη τϑημῖτεβ, 566 

Οἢ 22. --- μεθιστᾶσι: 56. τὴν πολιτείαν. 
- πολυανθρωποτάτην : ϑιοοτγαίοβ 5808 
(ει. τ. 6. 14) τπαΐ ΑὙΠΘπ5 οοπίαϊηρᾶ 
ΤηοσΘ {πᾶπ 10,000 ἀπο! ηρσβ. ΤὴΘ 
ΠΌΤΗΘΘΙ ΟἵὗὨ οἰ ΖΘ ηΒ αὖ {18 {1Π|6 γγ88 

ῬΤΟΡΔΌΙΥ ἀρουῦ 20,000. ΒορΟκΚᾺ (Ρι. 
ΤΕ εοπ. ΟἾΔ Ρ. ν]1.) ϑϑιϊπηδίθβ [Π6 θητγο 
Ρορυϊαίϊοη οὗ Αἴ η8Β ἀπα {ΠπῸ ῬΊΓΆΘΙΒ 
αὖ 180,000. ΟἸ᾿πίοη (1 5ἰὶ Πεϊίεηϊεὶ, 

11. 617) {π|ηΚ5 {παῦ ΑἸΠΘῚΒ ΤηΔΥ Πᾶγ6 
Π44 ἀρουΐ 16,000 τη816 οἰ {ἾΖθη8, συ] Ο ἢ 

ΜΟΙ] σῖνο ἃ ἰοίδὶ 3766 Ρορυϊδίίοη οὗ 
δ Όουΐ θθ6,000, 
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186 και διὰ τὸ πλεῖστον χρόνον ἐν ἐλευθερίᾳ τὸν δῆμον τεθρά- 
φθαι. ἡμεῖς δὲ γνόντες μὲν τοῖς οἵοις ἡμῖν τε καὶ ὑμῖν 

Ν ΄ εὺ ’ ; ᾿ ὍΝ 

χαλεπὴν πολιτείαν εἶναι δημοκρατίαν, γνόντες δὲ ὅτι Λακε- 
- ε “ “ ἊΝ »ἃ 

δαιμονίοις τοῖς περισώσασιν ἡμᾶς ὁ μὲν δῆμος οὔποτ᾽ ἂν 
’, , « Ν ΄, 8. ἃ ἐπ, Ἀ -“ Ἀ 

φίλος γένοιτο, οἱ δὲ βέλτιστοι ἀεὶ ἂν πιστοὶ διατελοῖεν, διὰ 

“οταῦτα σὺν τῇ Λακεδαιμονίων γνώμῃ τήνδε τὴν πολιτείαν 
’ 

καθίσταμεν. 
. » ΄ ᾽ ΄ Ἂ 4 

και εαν τινα αἰσθανώμεθα ενᾶάντιον Τἢ ὀλι- 

,ὔ -. ’ » Ἀ ,’ Ν Ν ,ὔ 

γαρχίᾳ, ὁσον δυνάμεθα ἐκποδὼν ποιούμεθα πολὺ δὲ μάλι- 
ὃ “ῸὋἾ ὦ ἰδ ’ με » ε “ 9 ὦ ζὲ ’ 

στα ὁοκέει μιν δίκαιον εινᾶι, εἰ τις μων αὐτῶν λυμαίνεται 

’ “Ὁ ,ὔ ’, ἄπο ’ -“ ὺ » 

ταυτ Τῇ καταστασει, δίκην αὐυήτον διδόναι. νυν ουν αἰσθα- 

145 νόμεθα Θηραμένην τουτονὶ οἷς δύναται ἀπολλύντα ἡμᾶς 

3 

ι. Δό.1 ΄“ 

τε καὶ υμας. 
ε ᾿ς ἴω » ΄Ὁ ΕῚ “ ε ’ ὡς δὲ ταῦτα ἀληθῆ, ἣν κατανοῆτε, εὑρήσετε 

3, , 3» “ , Ἁ Ν 
οὔτε ψέγοντα οὐδένα μᾶλλον Θηραμένους τουτουὶ τὰ πα- 

’ Ν» 5 ’ὔ ν Ν » Ν ’ 

ρόντα οὔτε ἐναντιούμενον, ὅταν τινὰ ἐκπῳδὼν βουλώμεθα 

ποιήσασθαι τῶν δημαγωγῶν. “εἰ μὲν τοίνυν ἐξ ἀρχῆς ταῦτα 
160 ἐγίγνωσκε, πολέμιος μὲν ἦν, οὐ μέντοι πονηρός γ᾽ ἂν 

25. γνόντες : ῥεῖηφ ΟΥ̓ 116 ορίπίοη, 
7μαφίπῃ, ᾿θηοθ {πὸ ἰηἴ, ἃ8 ἴῃ 111, 2. 91; 
4. δ᾽; θαΐ ἴῃ {πὸ ΒΘΟΟΠα τηρι 0 ̓ 1} 

ὅτι, ἀποιυίπᾳφ. Οὔ, τ. ϑδρυ. δ6, 7,9 

ἃ Πα 12. --- τοῖς... ὑμῖν : Θαπῖν. ἴο τοιού- 
τοις οἷοι ἡμεῖς κτξέ. ΕῸΥ {ΠῸ αἰἰγδοίίοη, 

866 6. 188, ν. ὃ; Η. 1002. Ώρη {6 

67]. οἸαῖιβο (οἷος σύν 15 πβοα βυθβί,, 1 

18 ΒουηΘ π|65 ργθοραρα Ὀγ {6 γί. δηὰ 

{π6 ΠΟΪ]θ ΘΧΡΓΘΒΒΙΟῚ ΔΟΘΌΪΓΟΒ. {πὸ 

ΟΠΆΓΔΟΙΟΥΙ οἵ δὴ ἰηῆροίϊθα βαθθδί. ; 566 

οἡ ἷ. 4. 10. -- δῆμος : {π6 ἀδηηοογαοη, ἃ8 

οἴΐζθη ; ορροβοῆ ἴο οἱ βέλτιστοι, ες, 1. 7. 
25, --- πιστοί: 86. ὄντες. "ΤῊ Θ ΟΠ ΒΕΙΟ ἢ 
οἵ {6 ρμαγίῖο, ἢ διατελεῖν, 680. οὗ ἃ 

ἴογπη οἵ ὥν ἢ ἃ Ῥγοᾶ. δα]., 15. ποῖ 

ἘΠΈΒΌΔ]; οὐ νἱ. 3. 10. --- καθίσταμεν : 
8606 ὁ 19, 

260. ἐναντίον: 8. ὄντα, οΥ ῶὩῦ. 8:66 

ΟΑΜΤΈΎ. 113, ν. ὃ; Η. 7260. -- καὶ ἐὰν 
κτέ,: ἋΙῸΓ {Π6 σΌΠΟΓΑΙ οομά., βθ6 α. 

220; Ἡ. 804,1. ΟΥ̓ νη (18, εἴ τις 

λυμαίνεται, πα ΟΡΒ. {ΠπῸ ΒΝ {{{ ἀηα βὶρ- 

πἰποιηῦ Ομδηρθ ἴὸ {Π|6 ῬΆΓΕΙΘΌΪΆΓ 6886. 
- ταύτῃ τῇ καταστάσει: ἐλὶ5 εδξαῤ  8}ι- 
γιεηΐ, “τη 8. Θβ᾽ ὈΠ ]ΒΠ6α σονθυππηθηΐ ἢ; 
οΥ καθίσταμεν ἃῦονο. ἘῸΓ {16 ἀδί. 

ἰηβίοαα οἵ {ΠῸ ἀβπ8] 86ο., εὐ 28. 
27. Θηραμένην τουτονί: {Π6 ἄθιη. 

Ῥτοῃ. ὙΠ ῬΓΟΡΘΥΙ ΠΔΙ6Β 18 ἔγραᾳ. δρᾶ 
ἃ8. 8) δᾶν. οἵ ρῥίδοθ, ννἱποὰῦ 1π6 τί. 

ΟἹ ῬΙαῖο Ἅροὶ. 88 ἃ 6; Η. 674. -- οἷς 
δύναται: ὃν αἰΐ ροβείδίε πιεαη8. ---- ἀποὰ- 
λύντα: οοῃαίίνο ΡΓΘΒ. --- ὡς δὲ ταῦτα 
κτὲ, τ {παι εἰιὶβ. 8 ἔγιιὸ ἢοισουεν, ψοιι ὐὶὶ 
πη, ἐγ ψου ἐοη βίον ἰλα τιαίίον, ἴῃ 1818, 
ἐμαὶ πὸ οὴ8 εἶδε, εἰς. ϑι να] αν 84 ὡς 

δὲ εἰκότα ποιοῦμεν, καὶ τάδ᾽ ἐννοήσατε. 

- πολέμιος μὲν ἦν : νον ἄν, θ6- 
οάπ86, {που}. {Ππ6 οοπα, ἰβ ἀΏΤΘΑΪ, [Π 6 

ΘΟΠΟΙ βίο 18 βία 6 ἃ8 ἃ ἴδοϊ; δὲ τῦὰ8 
απ ἐπθηι, ἃ8. ἢ6 81}}} 18, 

2ῦ 

20 

27 



ΕΛΛΗΝΙΚΑ Π]. 3. 97 

ὃ ἫΝ 3 ’ὔ “, δὲ ᾿ἰὰν Ν ΝΜ “-“ Ν ικαΐως ἐνομίζετο ' νῦν δὲ αὐτὸς μὲν ἄρξας τῆς πρὸς Λακε-98 
δαιμονίους πίστεως καὶ φιλίας, αὐτὸς δὲ τῆς τοῦ δήμου 
καταλύσεως, μάλιστα δὲ ἐξορμήσας ἡμᾶς τοῖς πρώτοις 
ὑπαγομένοις εἰς ἡμᾶς δίκην ἐπιτιθέναι, νῦν ἐπεὶ καὶ ὑμεῖς 

Ἄν Ὁ “τ. “ 5 Ν “ ΄ ’΄ 5 Ἶ ΜΕΝ 155 καὶ ἡμεῖς φανερῶς ἐχθροὶ τῷ δήμῳ γεγενήμεθα, οὐκέτ 
αὐτῷ τὰ γιγνόμενα ἀρέσκει, ὅπως αὐτὸς μὲν αὖ ἐν τῷ ἀσφα.- 
λεῖ καταστῇ, ἡμεῖς δὲ δίκην δῶμεν τῶν πεπραγμένων. ὥστε 29 
οὐ ΄ ε » θ ῶ ᾿Υ̓ΘΒΒΙ,ν" Α ἰλλὰ Ν ε ὃ , 

μόνον ὡς ἐχθρῷ αὐτῷ προσήκει ἀλλὰ καὶ ὡς προδότῃ 
ὑμῶν τε καὶ ἡμῶν διδόναι τὴν δίκην. “ καίτοι τοσούτῳ μὲν 
ὃ ΄ ὃ ’, λέ . Χ ’ ἈΝ (ἕξ 

1600 ὁεινοτέρον προόοσια πολέμου, οσῳ χαλεπώτερον φυ αξα- 
ἣς, 5 Ν “ “ 7 3 ὃ κ ν 

σθαι τὸ ἀφανὲς τοῦ φανεροῦ, τοσούτῳ δ᾽ ἔχθιον, ὅσῳ πολε- 
μίοις μὲν ἄνθρωποι καὶ σπένδονται αὖθις καὶ πιστοὶ γίγ- 

ἃ » ἃ ὃ ὃ ́ ΄ ΄ » 5» ΄ 
νονται, ὃν δ᾽ ἂν προδιδόντα λαμβάνωσι, τούτῳ οὔτε ἐσπεί- 

σατοπώποτε οὐδεὶς οὔτ᾽ ἐπίστευσε τοῦ λοιποῦ. ἵνα δὲ εἰδῆτε 80 
ν 3 ᾿᾿ “ δ) ΤΑ Ἀ ζ ΄, 3 ΄ 

166 ὅτι οὐ καινὰ ταῦτα οὗτος ποιεῖ, ἀλλὰ φύσει προδότης ἐστίν, 

ἀναμνήσω ὑμᾶς τὰ τούτῳ πεπραγμένα. οὗτος γὰρ ἐξ ἀρχῆς 

μὲν τιμώμενος ὑπὸ τοῦ δήμου κατὰ τὸν πατέρα Αγνωνα προ- 

8. 2428. αὐτὸς μὲν ἄρξας, οὐκέτ᾽ αὐτῷ 
ἀρέσκει: οηἡ ἴΠ6 Οπδηρθ οἵ οομβί. 
(᾿ δηδοοϊαῖμοη᾽᾽.), 566 Η. 1068; εγ ἢ]. 2. 

21.---οΟὐτὸς μέν, αὐτὸς δέ: “Δπάρποτα᾽; 
ἃ ἰδανοτιί ἔρυτο ψὶἢ Χρη., οὐ 21 

πολλοὺς μὲν ἔχθρας ἕνεκα ἀπέκτεινον, 
πολλοὺς δὲ χρημάτων. 66 4150 28, δῦ. 
π-- αὖ: “1 δΔδηοίμου ομᾶπρο οὗ ρου- 
Θγητηθηῦ Βῃοι]α ἰδ μ]δοθ." - ἐν τῷ 
ἀσφαλεῖ: οη ἐλε βαΐξ 5[άο. 

29. τὴν δίκην: (Π6 ἀτί. 15 πιβθα ἃ8 
ἰπ Επρ. “Ῥὰν {π6 Ῥϑῃδὶίν, νἱἢ ΠῸ 

ΒΡΘΟΙΔΙ ΡομδΙν ἰπ τη]πά. --- ὅσῳ... 
σπένδονται: ἐπαϑβηιιεῖ α5 εἰς. ὙΠ ΘΗ, 
8ἃ8 ΠΟΙΘ, ΟΠ6 ΟοΟΙηραγδαίΐνο ἰᾶθα ἴ[0]- 

Ἰονγβ, ὕΠ6 ΘΟΙΏΠΊΟΠ [ῸΓΠῚ 18 ὕσον ἴπα8- 

πιεῖ αϑ8, ΤΟΥ͂Θ ΤΆΓΘΙΥ ὅτι δεσαιιδ6. ---- 

λαμβάνωσι: 5007 ν. νι! ἢ ἄν ᾿ἰπβίθδα οὗ 
ἴΠ6 ορΐ., βῖίποθ {π6 ΤΟ] πρ σΠΟΤΗΪΟ 
ΔΟΙΙδίβ ἐσπείσατο ἃΠπΠ4 ἐπίστευσε ΠδΥΘ 

1Π6 ἔογοθ οἵ ργοβοηίβ. ἃ. 20ὅ: Ἡ. 
840. 

90. καινὰ κτέ. : καινά 15 Ῥγρά,, φααῖν. 
ἰο οὐ καινά ἐστιν ἃ οὗτος ποιεῖ: {Πε56 
ἐμίηφβ αὶ ἢ τβ οί αὐὰ ποΐ πειὸ. --- 

φύσει προδότης : α δόγη ἐγαϊίογ. --- ἀνα- 
μνήσω κτέ.: οΥἡ 4. Πϊ. 2. 11 ἀναμνήσω 

ὑμᾶς καὶ τοὺς τῶν προγόνων τῶν ἡμετέ- 
ρων κινδύνους. ---τούτῳ: ἀαΐ. οἵ ἀροηΐ, 

α. 188, 5; Η. 709. --- κατὰ τὸν πατέρα: 

αΠοΥ ἐλι6 ἐασταηιρίε Γ᾽ ἠδ γαίμον; οομϑβί. 
ννἢ τ Ππαῦ 190] Ονγ5. Αοο. ἴο Τ,γ8. ΧΙ. 
θῦ, Ἡαρποη ὈοΙοηροα τὸ {π6 ῬγΟΡΕΙΙ, 

ΔΠ ΘΧΙΓΔΟΤΠΙΠαΤν Ὀοδτα οὗὨ ἴθ 1Π6Π, 

(Δρροϊπίρα αὖ Αἰ ΠθΠ5 αὐΐου {ΠῸ ΤᾺ 1Ππτὸ ἡ 

οὗ {1Π6 51ΟἸΠἸ απ ΧΡ α 0, 0 Ἀ5ΒΊΠΠῚ6 

ΒΘΘΠΘΓΆΪ ΘΟΠίγοὶ οἵ 8 8118, 566 Τπίτοῦ, 

Ρ. ---,) ΠΊΟῊ Ῥυθραγρα {Π6 τνὰν ἴοσ {Π6 

Θβί ὈΠΙΒΗ πο ηῦ οἵ {Π6 ΟἹ ΡΆΤΟΠΥ οἵ {Π6 
Εοὺγ Ηυμπαγθά. ὅθ Το. γ]. 64- 



ἘΕΝΟΦΩΝΤῸΟΣ 

πετέστατος ἐγένετο τὴν δημοκρατίαν μεταστῆσαι εἰς τοὺς 
᾿ 

τετρακοσίους, καὶ ἐπρώτευεν ἐν ἐκείνοις. ἐπεὶ δ᾽ ἤσθετο 

110 ἀντίπαλόν τι τῇ ὀλιγαρχίᾳ συνιστάμενον, πρῶτος αὖ ἡγε- 
. κ“ 5 , βίυ ΣΝ. “Ὁ δνον “0 ὃ ́ ΙΝ Ὁ χῶΣ 

μων τῷ θημῳ ἐπ εἐκεινοὺς ἐγένετο " οὔεν ὁήῆπου και κόθορνος 

᾿ - ᾿ κ ε , ε ΄ Ν “ ᾿ 
ἐπικαλεῖται" και γαρ ο κόθορνος αρμοττειν μεν τοις ποσιν 

ἀμφοτέροις δοκεῖ, ἀποβλέπει δ᾽ ἀπ᾿ ἀμφοτέρων. δεῖ δέ, ὦ 

Θηράμενες, ἄνδρα τὸν ἄξιον ζῆν οὐ προάγειν μὲν δεινὸν 

176 εἶναι εἰς πράγματα τοὺς συνόντας, ἢν δέ τι ἀντικόπτῃ, 
εὐθὺς μεταβάλλεσθαι, ἀλλ᾽ ὥσπερ ἐν νηὶ διαπονεῖσθαι, ἕως 
᾿ » εν “Ὁ » δὲ ᾽, “ ΕΝ » ΄ὕ , 

ἂν εἰς οὐρον καταστωσιν'" εἰ ὃε μὴ, πως ἂν ἀφίκοιντό ποτε 

ἔνθα δεῖ, εἰ ἐπειδάν τι ἀντικόψῃ, εὐθὺς εἰς τἀναντία 
’ Ν 5. ὦ Ἂς Ν ,’ “ Ἀ “᾿ 

πλέοιεν ; καὶ εἰσὶ μὲν δήπου πᾶσαι μεταβολαὶ πολιτειῶν 

180 θανατηφόροι, σὺ δὲ διὰ τὸ εὐμετάβολος εἶναι πλείστοις 
Ι ’ Φ 9» ε] ’ ε Ν “ ’ » ,͵ 

μὲν μεταίτιος εἶ ἐξ ὀλιγαρχίας ὑπὸ τοῦ δήμου ἀπολωλέναι, 

πλείστοις δ᾽ ἐκ δημοκρατίας ὑπὸ τῶν βελτιόνων. οὗτος 
΄ ΄» ὰ Εν... ΄ ΤῸ Ξ- . 

δέ τοί ἐστιν, ὃς ταχθεὶς ἀνελέσθαι ὑπὸ τῶν στρατηγῶν τοὺς 
δύ ᾿Αθηναίων ἐν τῇ περὶ Λέσβον ναυμαχίᾳ αὐτὸ καταδύντας ᾿Αθὴη Ἢ περ αυμαχίᾳ αὐτὸς 

“ “ “ “ 

185 οὐκ ἀνελόμενος ὅμως τῶν στρατηγῶν κατηγορῶν ἀπέκτει- 
Ε} , ΄ ΒΕ." θ , 

νεν αὐτούς, ἵνα αὐτὸς περισωθείη. 
“ “ -ιν 

ἐστι τοῦ μὲν πλεονεκτεῖν ἀεὶ 

70. τ" Αγνωνα: πο δἀορίϊνο δι Π 6. 

οἵ ΤἜΘΓΆΙΊΘΠΘΒ. --- προπετέστατος; ἢ 

μπάιε ἐαβίο, γργεοὶρίίαίο. --- ἐπεὶ δ᾽ 

ἤσθετο: ἴοτ {πὸ ἰδοῦ, 860. 1,08. ἐῤ.; 

ΤΒαο. νἱϊϊ. 92. -- ἀντίπαλόν τι: {16 
ὁΡροβίτίοη οὔ {Π|6 ΔΓΠῚΥ δὺ ΞΔ ΠΊΟ8. 

31. δοκεῖ : υβοα ΟΟΘΟΑΒΙΟΠΆΪΙΥ, ἃ 8 
Πογο, οὔ {πη 8 Υ Π10}} ἅτ αὔθ ΘοΓ- 

ἰαΐπ. -- τὸν ἄξιον ζῆν : ἃ "ϊπὶ αὖ ψηδΐ 
πο δ Ἰοηρίν ΓΟΥΠΊΔΙ]Υ ῬΤΟΡΟΒ6Β ἴῃ 9), 

34, νἱζ. πη ὀχϑουίίοη οἵ ΤΙ ΠΟΓΑΊΘΗΘΒ. 

- εἰς πράγματα: ἱπίο α ἀἰαπφοτοιιβ 8{ιι- 
αἰΐοπ, εΓ, πράγματα παρέχειν. ὅ'66. ὁΠ 

ἱ. 6. 13. -- εἰ δὲ μή: οἰλογιοῖδο, Ἡ, 9060, 

32. εὐμετάβολος : ἃ ἐΐηηε- ΒΟΥ ΟΥ, ἘῸΤ 
{6 ποπι., 866 Η. 940. --- μεταίτιος : ποΐ 

ν Ν ΄ 

ὅστις γε μὴν φανερὸς 

ἐπιμελόμενος, τοῦ δὲ καλοῦ 

ἰηἀορα {π0 5016 ἰηβιϊμαίου οὐ {ποβο 
ΟΧΘΟυΓΙΟηΒ, γοῦ 6 δᾶ ἃ παπᾶ ἰὴ 

{π6π|. “ὝΠΟ βίη] ἰπἴ. ἃ5. 1} αἴτιος, 
ἰηδίρα οἵ {π6 ΠΟσΘ. τι] τοῦ 11} 
ἰηἴ., Γ᾽ νι. 4. 19. ---ἠἩἔἨ ὀλιγαρχίας : 
οοηβῦ, 1} πλείστοις, ὑϑγῚ πιαπῃ Ο7 {λα 
οἰϊφανγο σαί γαοίίονι. ---- βελτιόνων : ἴπ ἃ 
ΡΟΙΙΟΟᾺ] βοηβο; οὐ τὰ βιιρουϊδεϊνο 
ὩὩ, ὩὉ εἴα. --- καταδύντας : 566 ΟἩ Ϊ. 6. 
9. τι περὶ Λέσβον: τηοτο ἀοῆπίίο ν 
ϊ. 6.ὄ Ὡ7 ἐν ταῖς ᾿Αργινούσαισ. ἘῸΓ {16 

[ποῖ, Β06 1. 7. 4 Τ, -- ταχθείς : ΘΟ Ποθ8- 
βῖνρ, Βροτᾷ, ἴο ἀνελόμενος. --- ἀπέκτει- 
γεν: 6. νγὰβ ἱπβίσατη θη] ἴῃ ΒοουτΙ ην 

{Ποῖγ ΘΟ ἀοτη ΠΑ ΤΙ ΟΠ. 

33. ὅστις ἐστί: {ΠπῸ ἱπᾶρῖ, ὅστις, 

91 

92 



ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ἱ|. 5. 

καὶ τῶν φίλων μηδὲν ἐντρεπόμενος, πῶς τούτου χρή ποτε 
7 -“ 3 5 ’ὔ » ΄ 3 -“ Ν 

φείσασθαι; πῶς δ᾽ οὐ φυλάξασθαι, εἰδότας αὐτοῦ τὰς μετα- 
190 βολάς, ὡς μὴ καὶ ἡμᾶς ταὐτὸ δυνασθῇ ποιῆσαι ; ἡμεῖς οὖν 

»-“ ε ’ὔ πος Ὁ 5 ’ὕ ὩΨ ,ὔ 

τοῦτον ὑπάγομεν καὶ ὡς ἐπιβουλεύοντα καὶ ὡς προδιδόντα 

ἡμᾶς τε καὶ ὑμᾶς. 
ε ᾽ » Δ “ Ἁ ἔξ .9 

ὡς δ᾽ εἰκότα ποιοῦμεν, καὶ τάδ᾽ ἐν. 
, ΄ . Ν ὃ ́  ὃ - ΄ 5 ε 

νοήσατε. καλλίστη μὲν γὰρ δήπου δοκεῖ πολιτεία εἶναι ἡ 
’ὔ 5 Ν » ΄ ΟΣ ’ ’,ὔ ΄“Ὁ 5 ’ 

Λακεδαιμονίων - εἰ δὲ ἐκεῖ ἐπιχειρήσειέ τις τῶν ἐφόρων 
ΕῚ ᾿᾿ “ “" ’ ’ὔ ,ὕ Ἀ » Ν ΝἿ 

1Ιθῦ αντι του τοις πλείοσι πείθεσθαι ψέγειν ΤΕ ΤῊΡν αρχὴην και 

ΕΣ “ [5 [4 5 “Ἅ » ᾿᾿- κ« ᾿ 
ἐναντιοῦσθαι τοις πραττομένοις, ουκ ἂν οἴεσθε αὐυτον και 

ΡΨ.) Δ ἰἊε “ 5 ΙΘ » ὐθ ον οπωας Ἢ “ Ν ε ’ ’, 

ὑπ᾽ αὐτῶν τῶν ἐφόρων καὶ ὑπὸ τῆς ἄλλης ἁπάσης πόλεως 

τῆς μεγίστης τιμωρίας ἀξιωθῆναι; καὶ ὑμεῖς οὖν, ἐὰν 
οὐ 3 , ἰλλ᾽ «ε ΄““ 5 ΄“ ἠ θ ε - 

σωφρονῆτε, οὐ τούτου ἀλλ᾽ ὑμῶν αὐτῶν φείσεσθε, ὡς οὗτος 
Ἁ Ν Ν Ἄ , [φ ’΄ “ 3 ,’ 

200 σωθεὶς μὲν πολλοὺς ἂν μέγα φρονεῖν ποιήσειε τῶν ἐναντία 
, ᾿ς Εν 3 λό δὲ ’, Ἁ “ 3 “ 

γιγνωσκοντων υμιν, απὸ ομένος επαγντων και Των εν ΤΊ 

’ Ἁ “Ὁ κι ε ’ “ἡ Ν 5» ’΄ 

πόλει καὶ τῶν ἔξω ὑποτέμοι ἂν τὰς ἐλπίδας. 
ε Ν “9 5 Ν ᾿᾿, ’, ’, Ν 5» Ν 

Ο μὲν ταῦτ᾽ εἰπὼν ἐκαθέζετο: Θηραμένης δὲ ἀναστὰς 
ἔλεξεν - ̓Αλλὰ πρῶτον μὲν μνησθήσομαι, ὦ ἄνδρες, ὃ 

906 τελευταῖον κατ᾽ ἐμοῦ εἶπε. φησὶ γάρ με τοὺς στρατηγοὺς 

9 ΚΘ ᾳαϊοσυπαιθ 85 οοηβί. ἢ {ΠῸ 
ἰη4.; ὅστις ἄν ΤΆΤΘΙΥ ΟΟΟΌΓΒ, 8ἃ8 {Π6 

ποίϊοπ οἵ ἱπαθῆπιίθμθββ 18 δἰγοϑαν 
ΘΟΠγΥΘΥΘα ἢ Βα Ποὺ ΟἸΘΆΓΠΘ 55. ὈῪ 
{Π|| Ῥτόποιῃ ᾿ΐβ9]. ὅὃ66 Καπμη. 888,1. 
-- τοῦ καλοῦ: δλοπογ. --- εἰδότας : 5:. 

ἡμᾶς ἴτοπι {6 Βιθοτγά. οἰαιιβθ ὡς... 
δυνασθῇ. --- ὡς μή: ΓΆΓΤΘ ΔΥΘΥ νΘΥῸΒ οὗ 
Γρατγίηρ ᾿πβίθδα οἵ {Π6 μή Δ]οΠ6; ὅπως 
μή νι {πῸ Γαΐ. 1η4. 18 ΤΌΤ ἔτρα. --- 

ϑυνασθῇ : ἃπ Ιοπ. ἔοττη. ἐδυνάσθην 15 
ΒΘΠΟΓΆΙΠν τι5δοα Ὀγ Χοη. ἴῸΓ ἐδυνήθην. 
-- ὡς... ἐννοήσατε: κέ α8 ρῥγορ (αὶ 
106 αοὲ 7ιι5ἰ, σοηδίαον αἰβο {6 γοϊἰοιοΐης 
7αοείς, ς΄ 21 ὡς ἀληθῆ. 

34. καλλίστη κτέ.: ΟΥ̓ 148᾽ ῬΑΓΌΔ4]- 
ΠΥ ἴοῦ {πΠ6 ϑ'ραγίδῃ οοπβδίϊ α}]0 18 
ἔυγίΠο αἰοβίθα ὃν {ππ6 ἔδοὺ ἐπαὶ Π6 
γγὰ8 {πὸ ΔυῦΠΟΥ οὗ ἃ 5ρθοῖδὶ ἰγϑδίϊβ 

ἼΡΟΙ ἴὉ; Αἰπρη. χὶ. Ρ. 468, 6; ῬοΟ]]αχ, 
Ὑἱϊ. 89. --- τοῖς πλείοσι: 1.6. {Π6 τη8ἃ- 
7οτιν οἵ {Π|| ΘΡἢΟΓ8. -- ἁπάσης : πιδαθ 
ΘΙ ρΡμδϊο ὈΥ 118 ῬοΒιΠΊοη. --- φείσεσθε: 
{π6 ἔπΐ. ἱπ4. ῬΟΒΒΙΌΙΥ νι ἴογοθ οἵ 
16 την. 845 Καμη. 587, ὅ [8 Κοβ Ὁ; οἱ 
Η. 844. ΤΠβ 86 18 σοηῇῆπρα το {Π6 
ΒΘΟΟΠΑ͂ Ρ6Γ5. -- ὡς : Ο81188]. --- ἐναντία 
γιγνωσκόντων : ροίϊἰϊοαἱὶ ορροπεηί5. (7. 
ἐγίγνωσκε 21, φρονοῦσιν ἵν. 8. 24; ΥἹἱ]. 
4. 40. --- πάντων: 56. ἐναντία γιγνωσκόν- 
των. --- τῶν ἔξω: 1.6. {πΠο86 ᾿ἰνίηρ ἴῃ 
ῬδΠΙΒΠ τη θηΐ. 

95. φησὶ γὰρ κτέ.: ὙΠΘΓΔΙΠΘΠΟΒ᾽ 
βίαἰθιηθηΐβ 40 ποῦ ἃρτθθ υἱῷ} {Π6 

{γα Βδοὕ 0 Πη8 παγγαΐθα 8θονυθ (1. 7), 

ΠΟΥ {Π6 δοοιβθά ρσθῆθγα}]βΒ {πΠοῖη- 
Β6Ιν95 Παᾶ δἱἱοσρᾶ {ΠῸ6 βίουπμη 8ἃ8 ἃ 

ΒΙπάσαποθ. ΜουθΟΥῸσ, δοοουαϊηρ ἴο 

99ο 
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100 ἘΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 

ἀποκτεῖναι κατηγοροῦντα, ἐγὼ δὲ οὐκ ἦρχον δήπου κατ᾽ 
ἐκείνων λόγου, ἀλλ᾽ ἐκεῖνοι ἔφασαν προσταχθέν μοι ὑφ᾽ 
ε ΄“ » » ΄’ ᾿. Ὁ“ » ΄Ὸ Ἀ ,ὔ 

ἑαυτῶν οὐκ ἀνελέσθαι τοὺς δυστυχοῦντας ἐν τῇ περὶ Λέσβον 
᾽, ΕῚ ἈΝ δὲ Ε] λ ’ὔ ε ὃ Ν Ν -“ ἠδὲ 

ναυμαχιᾳ. έεγω εαπο ογουμέενος ως οιᾶα τον χειμώνα ουὸξε 

210 πλεῖν, μὴ ὅτι ἀναιρεῖσθαι τοὺς ἄνδρας δυνατὸν ἦν, ἔδοξα 
΄“- ’ » ’ ,’ . ἢ -“ Ἂ (ἃ »-»“" -" " ͵ὕ 

τῇ πόλει εἰκότα λέγειν, ἐκεῖνοι δὲ ἑαυτῶν κατηγορεῖν ἐφαί.- 

ΨΜΟΡΤΟ. 

,’ Ε] Ν » ΄ 3 ’ » 

προέμενοι αυτους ἀπολέσθαι ἀποπλέοντες ὠχόοντο. 

’ Ν φΦ’ ες [ων Ν » 

φάσκοντες γάρ οιον τε εἰναι σωσαι τους ἄνδρας, 

» 
ου 

μέντοι θαυμάζω γε τὸ Κριτίαν παρανενομηκέναι - ὅτε γὰρ 
Ωιδ ταῦτα ἦν, οὐ παρὼν ἐτύγχανεν, ἀλλ᾽ ἐν Θετταλίᾳ μετὰ 

Προμηθέως δημοκρατίαν κατεσκεύαζε καὶ τοὺς πενέστας 
. 5. Ν ν ΄ - ν 5 Ω .. ἦν. Ἂν 
ὥπλιζεν επι τους δεσπότας. ων μὲν ουν ουὅτος εκει εἐπραττε 

Ν 5 ΄ ’ ’ ’ ε “Ὁ 5» Ν , 

μηδὲν ἐνθάδε γένοιτο - τάδε γε μέντοι ὁμολογῶ ἐγὼ τούτῳ, 
ἫΝ ε Ὁ“ Ν “Ὁ 53 ΄Ὁ ’ ΄“ Ν Ψ'.. Ἢ 

εἴ τις ὑμᾶς μὲν τῆς ἀρχῆς βούλεται παῦσαι, τοὺς δ᾽ ἐπι- 

220 βουλεύοντας ὑμῖν ἰσχυροὺς ποιεῖ, δίκαιον εἶναι τῆς μεγί- 
’ “-“ 

στης αὐτὸν τιμωρίας τυγχάνειν - ὅστις μέντοι ὁ ταῦτα 
,ὔ » Ν » ΕΥ͂ « “ ,ὔ ΄, ’, 

πράττων εστιν οἰομαιν αν υμας κάλλιστα κρίνειν, Ταῦ τε 

ϊ. γ. 4, ΤΠΘΓΔΘη65 μδα Ὀθοη {ΠῸ 
ΡΓΪΠῚΘ ΠΊΟΥΘΙ ἰπ {πΠ6 Ῥγοβθουίίοη οἵ 
{Π6 σΘΠΘΓΑΆΪ8. --- προσταχθέν : 806. 08, 

-- ἀνελέσθαι: {πὸ 511}. 15. οπιἰ το Ρν- 
ΟἈΌΒ6 Ὁ 15 16 Β8Π|6 88 {πὸ 00]. (ἐμοί) 

οἵ {16 Ῥυῖποῖρα] νοῦρ, Η. 941. --- τοὺς 
δυστυχοῦντας : ΒνΠΡΑ Ποίϊο, οΓ τοὺς 
καταδύντας 92. --- μὴ ὅτι: Θαιὶν, ἴο μὴ 
εἴπω ὅτι, ἰο βαῃ ποίδιίπ ΟΓ τοβονΐης {6 
πιρη; Κύμη. δῶδ; Η. 1088 ἃ. --- τῇ 

πόλει: οαιϊῖν. ἴο τοῖς πολίταις, ἴ.6. τῇ 

ἐκκλησίᾳ. --- ἀπολέσθαι: {πὸ ἱπῖ. ἴῖὸ 

ΟΧΡΓΘΟΒΒ ΓΟΒΕΪζ, ἃ ῬΡΟΘΙΟ] οοπβί. “118 

8 Ῥοτίου {Πδπῃ το ἰγοαῖΐ προϊέναι ἃ8Β ΠΟΙ 

οααῖν. ἴο ἐᾶν ἀπ ἴο ΠΟΙ ΒΙ ΘΥ ἀπολέσθαι 
8.8 αἴτ, οὉ]., δοο α΄. 200; Ἡ. 948, 

30. ἐν Θετταλίᾳ: 15; Μεπι. ἱ. 2. 
24 Κριτίας μὲν φυγὼν εἰς Θετταλίαν, 

ἐκεῖ συνῆν ἀνθρώποις ἀνομία μᾶλλον ἢ 

δικαιοσύνῃ χρωμένοις, ΠΟΓΑΙΊΘΠΟΒ δ6- 

ἀποθβ. {Π|8 ἔδοῦ ἴοὸ βου ὑπαὶ ΟΥ̓ 88 
ἰδ ΒΙΠΙ56]1 ρθη τὸ {πΠ6 οπᾶσρο οὗ 
ῬΟΙ 104] ἱποοηβιβίθηου μον π6 ΠὰΒ 

Ῥγοιρηῦ ἀραϊηβδῦ “ΠΟΥ ΠΘΠΘ8. ἴῃ 28, 

90. --- τοὺς πενέστας : ἐλε βεγ5. “ΤΉΘΥ 
Ὑ6ΓΘ {πὸ ΟΥΙΡΊΠ4] Α ΘΟ  δη πη ΠἈ τη 18 

οἵ ΤΠ ββαὶν, πα {Π 1. ΟΠ 0 ἢ. τ᾽ ἃ 8 

ΔΠΔΙορΡΟΙΒ ἴὸ ἰπαὺ οἵ {πΠ6 Ηρ]οίβ οὗ 

Ὡραγίδ. 

57. μηδὲν γένοιτο: ορί. οἵ ν]8ῃ. 
αι. 251,1; Η. 8Τ0. --- ἰσχυροὺς ποιεῖ: 
ςΠ, 48. ---- δίκαιον : Ργοά. ἴο αὐτόν. (ἢ 
ϊ. γ. 4. --- αὐτόν : ποίΐο 8. Ροβί(ἰοη 
(πνρογραίοη ); Η. 1002, Τίβ ἰπίσι- 
βίοῃ {ΠΓΟΥΒ ἃ ΒίΓΟΠΡ ΘΙ ἢ 1515 ΟἹ μεγί- 

στης, 5860 Καμπη. θ07, 1. -- οἴομαι ἂν... 
κρίνειν, εἰ κατανοήσετε: τηϊχοά ΤΌΓΠῚ 
οἵ οοπᾷ., βοηΐ.; Ε. 227,1; Η. 901 Ρ". 

- ἡμῶν : 1.6. {πὸ Τ. τ ν ἀπ ποῖ ΤΠο- 
ΓΆΠΙΘΠΘ5. ἃ ΟΥἶα8 ἰοπθ, ὙΠῸ ἢ 
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ΒΕΛΛΗΝΙΚΑ 1. 5. 

Ἂ ὡς “ ΄ ν ε ΄“ » ’ 

πεπραγμένα καὶ ἃ νῦν πράττει ἐκαστος ἡμῶν εἰ κατανοὴ- 

σετε. 

225 βουλείαν καὶ ἀρχὰς ἀποδειχθῆναι καὶ τοὺς ὁμολογουμένως 
’, ε “ Ἂ » Ν 5» Ἂ 5 Ἂς 

συκοφάντας ὑπάγεσθαι πάᾶαντες ταῦυτα εγιγνωσκομεν ΩΕΖΈΕΣ 

δέ γε οὗτοι ἤρξαντο ἄνδρας καλούς τε κἀγαθοὺς συλλαμ- 
΄ » ΄ αἰϑπεν ιν 5 ΄ ᾽ ΄, ΄ , 

βάνειν, εκ τουτου καγω ἠρξάμην ταναντια τουτοις γίγνω- 

σκειν. 
ν Ν ν 3 ΄ Ν ΄,΄ “ 
ἤἥδειν γὰρ ὅτι ἀποθνήσκοντος μὲν Λέοντος τοῦ 

ν»ν Ἁ “ “ - κε 

2380 Σαλαμινίου, ἀνδρὸς καὶ ὄντος καὶ δοκοῦντος ἱκανοῦ εἶναι, 
ἀδικοῦντος δ᾽ οὐδὲ ἕν, οἱ ὅμοιοι τούτῳ φοβήσοιντο, φοβού- 

Ν “ “ 

μενοι δὲ ἐναντίοι τῇδε τῇ πολιτείᾳ ἔσοιντο: ἐγίγνωσκον 

δὲ ὅτι συλλαμβανομένου Νικηράτου τοῦ Νικίου, καὶ πλου- 
“ Ἁ 3 Ν ’ Ν ἊὙ » “ » ΄-“ 

σιου και οὐδὲν ΤΩΊΤΟΤΕ δημοτικὸν Οὐτεέ αὐτου οὐυτε του 

286 πατρὸς πράξαντος, οἱ τούτῳ ὅμοιοι δυσμενεῖς ἡμῖν γενή- 

σοιντο. ἀλλὰ μὴν καὶ ᾿Αντιφῶντος ὑφ᾽ ὑμῶν ἀπολλυμένου, 
ὰ ΕΣ ΄ς ’ὔ ΄ ΄ 5 ͵ὔ ΄, 5 

ὃς ἐν τῷ πολέμῳ δύο τριήρεις εὖ πλεούσας παρείχετο, ἡπι- 

στάμην ὅτι καὶ οἱ πρόθυμοι τῇ πόλει γεγενημένοι πάντες 
ε ’,’ ε “ ν͵ 5 “Ὁ ἈΝ ," ψ “ , 

υποόπτως μιν ἕξοιεν. αντειῖτον δὲ καὶ οτέ τῶν μετοικὼν 

γγΟΙ]ἃ ΤΟαυΪΘ ἑκάτερος, ο΄, πάντες 
Ὀε]ον. 

38. μέχρι τοῦ καταστήναι, ἀποδειχ- 
θῆναι, ὑπάγεσθαι: νἰ1ἢ {ΠπΠ6 ἢγβὺ ἔσο 
ἱπῆ πἰτἰνθ85 μέχρι Πᾶ5 1ἴ8. ΒΔ] 56Π86, 
ἢ {Π6 {πΠ|γ ἰὖ τηιιδύ 6 τοπαογρα 
τυλῖϊ6. ---- τοὺς ὁμολογουμένως συκοφαν- 
τας : ἐλοδ6 τῦῖο τὐεγα οοη 58 ΐῃ 5 εο- 
ῬΡλαπίβ. ΟΠ νῖϊ. 3. 7 τῶν φανερῶς 
προδοτῶν, 61. ΧΧΙΧ. 14 τὸν ὁμολογου- 

μένως δοῦλον. Οπ {Π6 τιι86 οὗ {πΠ6Ὸ δᾶν. 
ἴπ αἰζγι!. ροβιίοη, 866 α. 141, κν. 8; 

Η. 641 Α. 
99. Λέοντος : γΠΟ56 Θχθουτςοη τ 1 Π- 

ουὖ 7. 61ο14] Βαπΐθ ποθ 18 πη ης]οπηρα ὈΥ 
Απάοο. ἀὁ }7γεἰ. 94. Οὗ Μφηι. ἵν. 4.5; 
ῬΙαΐῖ. Αροϊ. 52 ο. --- Νικίου : {Π6 66]16- 
ῬὈγαΐθα σοτητηδ Π6ΘΓ ἴῃ {ΠῸ6 5101] 18 Π οχ- 
Ροάϊίοη. ΟΥ̓ 1,γ7Χ8. χνιιι. 6. Ηἰ8 
ῬΓΟΡΘΓΙΥ γγ88 Θβ πηδίθα αὖ 100 [4]Θηί8. 

1,78. χιχ. 47, οΥ αἱ Γεεί. 4. 14. --- ἤϑειν, 
ἐγίγνωσκον, ἠπιστάμην : ΒΥΠΟΠΥΤΙΏΒ, 
σἰνίηρ τηρίοσϊοαὶ ναγϊθίγυ. --- οὐδὲ ἕν: 
οὐδὲ εἷς 15 Θατπῖν. ἰο Π6 ἹΠῸῈ5 4π|- 

46πηι; οὐδείς, ἰο ΠΟΤ Ο, Πα 11π85. ΟΝ 

α. 77,1, ν.2; Η. 290 ἃ. --- φοβήσοιντο: 
Οἢ {Π6 πι86 οὗ {π6 ἔπί. ορΐ., 566 α. 202, 

4: Ἡ. 8δδ 4. 1Ιῃη αἱγ. αἴδο. {Π15 ψοῦ]Ἱα 

6 ἐὰν ἀποθνήσκῃ, οἱ ὅμοιοι τούτῳ φοβή- 

σονται. ---δημοτικόν: ΝΙΟοΙαΒ. νγὰβ {Π6 
Πρδᾶ οἵ {Π6 οΟἹ]ργο οι] Ρᾶγίν πη{1] 
15 ἀθδίῃ, δ η4 πῖβ. Β0η ἱπῃογιθα ἢ15 

ΘΑ] ἢ ἃ πα ἀυἰβίοοσαίο ὈΓΙΠΟΙΡ]68. 
40. ἀλλὰ μήν: ἐΐεπ διγίλον, παρ 

ὨΙΟΥΘ. ---- Ἀντιφῶντος : ῬΓΟΡ. {π6 50Ρ}- 
ἰδὲ τηρηςοποϑα ἴῃ 77επι. 1. 6, ποῦ ἴο Ὀ6 

πϊβία ΚΘ ἴῸΓ [{πΠ6 ογαΐοσ, πὸ Πα 

Ῥθϑθη Ὄοχϑοιυίθα 4171 Β.0. δὖ {πΠ6 ἱπβίϊρα- 
ἰΐοη οἵ ΤΠΘΓΑΠΊΘΠΘ5. Πἰτηβο]ῦ; ὙΠπι. 

γΠ, 68; 1..γΧ8. Χαι. 67. -- ὑπόπτως : 
τπὶ 
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102 ΞἘΕΝΟΦΩΝΤῸΣ 

- “- Ν ν 

240 ἕνα ἕκαστον λαβεῖν ἔφασαν χρῆναι" εὔδηλον γὰρ ἦν ὅτι 
τούτων ἀπολομένων καὶ οἱ μέτοικοι ἅπαντες πολέμιοι τῇ 

,ὕ » 

πολιτείᾳ ἔσοιντο. 
» “Ὁ Ν 3, ὧἷα Ν ν ΄“ ’ 

ἀντεῖπον δὲ καὶ ὅτε τὰ ὅπλα τοῦ πλή- 

θους παρῃροῦντο, οὐ νομίζων χρῆναι ἀσθενῆ τὴν πόλιν 
“Ὁ » Ἁ Ν Ν ’ εὔ ,ὔ ν 

ποίιειν " οὐδὲ γαρ τους Λακεδαιμονίους εωρων τουτου ἐνεκα 

’, ΄Ὁ ε “ ν » , ’, δὲ 

945 βουλομένους περισῶσαι ἡμᾶς, ὁπως ὀλίγοι γενόμενοι μηδὲν 
’ » Ν » ΄Ὁ 5 ΄Ὰ Ν ᾽ [ω 5 , » 

δυναίμεθα αὐτοὺς ὠφελεῖν - ἐξῆν γὰρ αὐτοῖς, εἰ τούτου γ 
»Ὁ » Ν ΄ 5. 5Ὰ 7 » ’ “ “ ΄ 
ἐδέοντο, καὶ μηδένα λιπεῖν ὀλίγον ἔτι χρόνον τῷ λιμῷ πιέ- 

σαντας. οὐδέ γε τὸ φρουροὺς μισθοῦσθαι συνήρεσκέ μοι, 
»5ΦΧ Ε] ΄-» ΄“ “ ’ ’ ν 

ἐξὸν αὐτῶν τῶν πολιτῶν τοσούτους προσλαμβάνειν, ἕως 

250 ῥᾳδίως ἐμέλλομεν οἱ ἄρχοντες τῶν ἀρχομένων κρατήσειν. 
5» 3 Ν Ἁ 6.4 ΕῚ “ , -“ ΕἸ -“ ηὃ 

ἐπεί γε μὴν πολλοὺς ἑώρων ἐν τῇ πόλει τῇ ἀρχῇ τῃδε 
ω Ν Ν , , 3 Φ΄ 59. 

δυσμενεῖς, πολλοὺς δὲ φυγάδας γιγνομένους, οὐκ αὖ ἐδόκει 

μοι οὔτε Θρασύβουλον οὔτε' Ανυτον οὔτε ᾿Αλκιβιάδην φυγα- 
δεύειν - ἤδειν γὰρ ὅτι οὕτω γε τὸ ἀντίπαλον ἰσχυρὸν ἔσοιτο, 

» ἰοὺ Ἅ ’, ε ’, ε Ἀ ΄, δὰ » 

255 εἰ τῳ μεν πλήθει ἤγεμονες ικανοι προσγενήσοιντο, τοις ὃ 

ἡγεῖσθαι βουλομένοις σύμμαχοι πολλοὶ φανήσοιντο. ὁ 
“ 5 “ 5 “ “- ΄, ᾽ Ν λ 

ταυτα ουν νουθετῶν εν τω φανερῷ ποτέρα ευμενὴς αν 

ἐλοετολίηρ βιιδρίοίοη, ἃ8 ἴῃ ΤΠ]. εἰο γα ῖδα 
ἰεῳ. 132 δυσκόλως τ᾽ ἔχειν καὶ ὑπόπτως 

πρὺς τὸν Φίλιππον. --- ἡμῖν: α. 18δ; 
184,2; Ἡ. 704,2; 106. -- ἕνα ἕκαστον: 

866 οη 21. 

41. ὅτε... τὰ ὅπλα κτέ.: «ἡ 20. --- 
πιέσαντας : {Π6 ἀοο. ν᾿] 1}} ἰηἴ. ΠΟΤΘ, ἃ8 

οἴζθη, [ΓὉ]] ον 5 ἐξῆν, πού Πβιαπηαϊηρ 

{η6 ἀαΐ. αὐτοῖς, α. 130, ν. ὃ; 198, ν. 8; 

Η. 941. 
42. οὐδὲ συνήρεσκε κτὲέ. : ΤΟΥ 5188 

᾿πα γθοῦ Υ ΟΠ ἤγ5. {118 βία! θη Υ 
Ιαγίηρ τπ6 απο ποῖ ἀρὸῃ ΤΠ ΘΓαΙηο- 

ΠῸΒ. 4΄'ομθ, Υ]Οἢ νον πᾶν ὈΘΘη 

ΤῊ 10} τὸ Πὶβ ῬΌΤΡοΟΒΘ, θὰαῦ ὌΡΟῸῚ {πὸ 

“ΤΉΓν οοἸ]ροιίνοὶν. Τωγ8. χαι, θῶ , 

94, -- μισθοῦσθαι: ὁοἡ {ΠπὸῸ τηϊὰ., 566 
α. 199, 8, ν. 2; Η. 816. --- ως. .. 

ἐμέλλομεν : [π6 πηρΐ, ἰη4, οὗ “ἃ τοβῦ 

ποὶ αἰϊαϊπεεὶ, ἴῃ Ῥαᾶβύὺ {{π|6, ἴπ 60η86- 

αᾳθπ06 οὗ {π6 ποη- Ὁ] Π] θηΐ οἵ ἃ οοη- 

αἰποη. ΟΜΈΊ. 00, 8. 80 ἐξόν 15 ΘαῸΪΥ, 
ἴο ἐπεὶ ἐξῆν, δίποο {ΐ τοοιὶ ἤαῦε δοθῆ 

Ῥοϑδίδίο. ----" Ἄνντον : νν6}} Κπονη Ἰδίου 
ἃ8. ὍΠ6 οἵ {Π6 δοσίβουβ οἵ ϑοογδαΐθβ. 

Ηρ δοϊρᾷ νὰ ΤΉΓΑΒΥ θα] 8. ἴῃ {Π6 

ΘΧΡαΪβίοη οἵ {πὸ ΤΗν. Τγ8. ΧΙΠ. 

18, ---᾽ Αλκιβιάδην : ἀοο. ἴο ῬΙυΐ, «4]ο. 
38, ΟΥἰτ85 παα ᾿ηβιραῖοα {πὸ Ῥαγβυῖξ 
ὉΠ αββαββίηδίίοη οἵ ΑἸοϊθδθβ; οἡ 
ΝΟΡΟΒ Αἱς, 10; 1β8οο, χυι. 40, ατοῖθ 
ΓΟΡΆΓΩΒ {18 ἃ8. “ἃ Ποίίοη οἵ {πὸ 5Β0Ὁ- 
Βοαιθηῦ Θηοο μα βίβ οἵ ΑἸΚΙ Ια 68. δἱ 

ΑΥΠΘη5, ἴῃ ΟΥΘῚ ἴὸ ογθαΐο ἴῸΓ Πὶπὶ 

ΟἸαΐτηβ ἴο οβίθοιη ἃ8 ἃ ἔτϊοπα δπᾶ 
ΓΟ Ἰ]ονν -Β ἴουου ἢ {η0 ἀθπηοουδον. 

- τὸ ἀντίπαλον : 1.6. {Ππ ΟΡΡοδίῃρ 
ῬΟΙ το] ρΡατίν ; οὐ 80. 
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ΒΛΛΗΝΙΚΑ ΠΙ. 3. 

δικαίως ἢ προδότης νομίζοιτο ; οὐχ οἱ ἐχθρούς, ὦ Κριτία, 
΄ ΩἾ ᾿ 5.0.9. ὃ ΄, ΄ὕ κωλύοντες πολλοὺς ποιεῖσθαι, οὐδ᾽ οἱ συμμάχους πλείστους 

260 διδάσκοντες κτᾶσθαι, οὗτοι τοὺς πολεμίους ἰσχυροὺς ποιοῦ- 

σιν, ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον οἱ ἀδίκως τε χρήματα ἀφαιρούμενοι 
᾿, ἣς ΕῚ Ν ᾿ὃ “ 5 ’ Ων ,’ 5 ε Ν 

και τους οὐδὲν αοικουντας ἀποκτεινοντές, οὔτοι εἰσιν οἱ και 

Ν Ν ΕῚ ,ὔ “ Χ ὃ ΄, ΕἸ ’ 
πολλοὺς τους εναντιοῦυς ποίιουντέες και ΤρΟ ἰδόντες ου μονον 

τοὺς φίλους ἀλλὰ καὶ ἑαυτοὺς δι᾿ αἰσχροκέρδειαν. εἰ δὲ μὴ 

266 ἄλλως γνωστὸν ὅτι ἀληθῆ λέγω, ὧδε ἐπισκέψασθε. πότερον 
οἴεσθε Θρασύβουλον καὶ ἴΛνυτον καὶ τοὺς ἄλλους φυγάδας 

ἃ ἐγὼ λέγω μᾶλλον ἂν ἐνθάδε βούλεσθαι γίγνεσθαι ἣ ἃ 
- ,ὔ Ν Ν᾽ Ν εὐ “Ὁ ἈΝ 

οὗτοι πράττουσιν ; ἐγὼ μὲν γὰρ οἶμαι νῦν μὲν αὐτοὺς νο- 
,ὔ ξ Ν ον 5 Χ 

μίζειν συμμάχων πάντα μεστὰ εἶναι" εἰ δὲ τὸ κράτιστον 
210 τῆς πόλεως προσφιλῶς ἡμῖν εἶχε, χαλεπὸν ἂν ἡγεῖσθαι εἶναι 

ἈΝ Ν᾿ 5 , “ ΄ ἃ δ᾽ Διο. Δ ε Ε] ’ὔ » 

και το ἐπιβαίνειν ποι Τῆς χώρας. α αὖυ ειπεν ὡς έεέγω ειμι 

- ,. Δ 7 ’ Ἂν “ Ἀ 

οἷος ἀεί ποτε μεταβάλλεσθαι, κατανοήσατε καὶ ταῦτα. τὴν 
ν Χ 3» Ἂ  Ἄδιν ΄ ΄ Ν 3. τὰΩ ὃ , ε 

μεν γὰρ ἐπι των τετρακοσιὼων πολιτείαν και αυτος που ο 

δῆμος ἐψηφίσατο, διδασκόμενος ὡς οἱ Λακεδαιμόνιοι πάσῃ 

215 πολιτείᾳ μᾶλλον ἂν ἢ δημοκρατίᾳ πιστεύσειαν. 

8 43. προδότης: τΤοίογτίηρ ἰοὸ {Π6 
ΟΠΔΓΡΘ τη 66 ἴῃ 59, --- τοὺς ἀδικοῦντας: 
Ὁ]. οὗ ἀφαιρούμενοι, ἃ5. Μ61] ἃ5 οὗ ἀπο- 

κτείνοντες. ἃ. 104; Η. 724. --- οὗτοι: 

866 ΟΠ]. 7. 28. 

44. ἃ... λέγω: “πὶ|γ γἱονβ." -- ἃ 
ἐνὸν πράττουσιν: “ΤΠΘΙΤ ΤΗΘΑΒΈΓΘΒ.᾽ 
ἼΠΘ656 οἸδιιδθ8 ἅτ {πΠ6 ΒΒ]. οἵ γίγνε- 
σθαι, δε οαντγίοα ἱπίο ε{εοί. ---- ἐγὼ μὲν 
γὰρ οἶμαι: ({Π6 Ἰαἰίο..) γὺν 7 {ἀϊηξ. -- 
ἡγεῖσθαι κτέ.: [Π6 51]. 15 511] αὐτούς. 
(Τ᾽ εὐιίη) λον τυοιιίαὶ σοπδί ον {ἰ αἰ βίοι 
εὐεπ ἰο σοί α ὕοοίλιοία. --- ποί: οΥ, ἵν. 8. 
Ἴ ἄλλοσε ἀποβαίνων τῆς παραθαλαττίας-. 

-- τῆς χώρας: ρΡᾶτί. ρ6ῃ. ΜΠ ποί, α. 
108; ...182, 2: Η: 757; 7129 6: 

45. ἃ δ᾽ αὖ εἶπεν: “ι} 1} ΕΥ̓ ΉἸΟΥΟ α8 ἴο 

ἀϊβ βίαίεηιεπί, 1κὸ {ῃ6 1, ᾳαοὰ 

γΟΙῸ αἰϊχιύ. Μϑάᾶν!ρ, 308 "Ὁ, οὔ 8. 
2; Η. 1009; οἴ νἱ. 3. 12. ---- οἷος : τ ἢ 

Ἰηΐ,, ογ ϑιιοῖι α 8ογὲ αϑ ἰο; Ἡ. 1000; οὔ 
ἵν. 3. 19. --- ταῦτα: Ῥγοβρθοῖϊνθ. Η. 
096 ἃ. --- γάρ: ΘρΡοχοροίϊο. --- τετρακο- 
σίων : 866 [ηἰτοά. Ρ. χὶν.--- δῆμος κτέ.: 
“ΠΟΙΆ ΠΘΠ6Β5. ΠΟΙΘ ἀοι ὈΉ16855 τϑίουβ ἴῸὸ 
{Π 6 ΔΒΒΘΙΏΙΥ Π6]4 οἡ {πὸ ἢγδί γϑίαγη 
οἵ Ῥροίβαῃαθυ ἰοὸ Αἰῃρθηβ, 8πα ποὶ ἃ5 

Βτριςθη ἢ πη} 1165, ἴο ἐπ ΗπαᾺ] ἃ ββϑιη- 
ὈΠῪ ΠΟ νοΐθα ἐπ τηθᾶβιγοβ θϑία- 

ΠΕ ηρ {Π6 ΕῸῸΡ Ηπηατρᾶ, 866 ατοίο, 
ὙΠ. 268, ποίο. ὙΠΟ. ν1]]. κ4 ὁ δὲ δῆμος 
τὸ μὲν πρῶτον ἀκούων χαλεπῶς ἔφερε τὸ 

περὶ τῆς ὀλιγαρχίας " σαφῶς δὲ διδασκό- 
μενος ὑπὸ τοῦ Πεισάνδρου μὴ εἶναι ἄλλην 

σωτηρίαν, δείσας καὶ ἅμα ἐπελπίζων ὡς 
καὶ μεταβαλεῖται, ἐνέδωκε. 

ἐπεὶ δέ 
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104 ἘΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 

᾽ - Ἢ ΓῚ ϑ)ὼ Φ ε δὲ ᾽ δ᾽. Δ Ἀ 

γε ἐκεῖνοι μὲν οὐδὲν ἀνίεσαν, οἱ δὲ ἀμφὶ ᾿Αριστοτέλην καὶ 
Μελάνθιον καὶ ᾿Αρίσταρχον στρατηγοῦντες φανεροὶ ἐγέ- 
νοντο ἐπὶ τῷ χώματι ἔρυμα τειχίζοντες, εἰς ὃ ἐβούλοντο τοὺς 

’ ὃ ’ ε » «ε ΄“ Ν “ «ε ’ Ν ’ὔ πολεμίους δεξάμενοι ὑφ᾽ αὑτοῖς καὶ τοῖς ἑταίροις τὴν πόλιν 
ῶ ΄ θ » “ς΄ 3 » θό ι ΣᾺ ὃ ΄ 5Φι΄ ιυ Ν 

280 ποιήσασθαι, εἰ ταῦτ᾽ αἰσθόμενος ἐγὼ διεκώλυσα, ταῦτ᾽ ἐστὶ 
προδότην εἶναι τῶν φίλων ; ἀποκαλεῖ δὲ κόθορνόν με, ὡς 
ἀμφοτέροις πειρώμενον ἁρμόττειν. ὅστις δὲ μηδετέροις 41 
ἀρέσκει, τοῦτον ὦ πρὸς τῶν θεῶν τί ποτε καὶ καλέσαι χρή; 

Ἀ κ 

σὺ γὰρ δὴ ἐν μὲν τῇ δημοκρατίᾳ πάντων μισοδημότατος 

285 ἐνομίζου, ἐν δὲ τῇ ἀριστοκρατίᾳ πάντων μισοχρηστότατος 
γεγένησαι. ἐγὼ δ᾽, ὦ Κριτία, ἐκείνοις μὲν ἀεί ποτε πολεμῶ 48 
τοῖς οὐ πρόσθεν οἰομένοις καλὴν ἂν δημοκρατίαν εἶναι, 

Ν Ν «ε ὃ ῦλ Ν ε ὃ θ " ’ ὃ ΄“- “Δ » ’ πρὶν καὶ οἱ δοῦλοι καὶ οἱ δι᾿ ἀπορίαν δραχμῆς ἂν ἀποδό- 
μενοι τὴν πόλιν δραχμῆς μετέχοιεν, καὶ τοῖσδέ γ᾽ αὖ ἐναν- 

΄ Φ. “«Ἔ, ἃ » 4 Ν Ἄ » , 5 ΄ 

290 τίος εἰμὶ οἷ οὐκ οἴονται καλὴν ἂν ἐγγενέσθαι ὀλιγαρχίαν, 

πρὶν εἰς τὸ ὑπ᾽ ὀλίγων τυραννεῖσθαι τὴν πόλιν καταστή- 

8 46. ἐκεῖνοι... ἀνίεσαν: {ποτ ὰ8 λυσα: 56. ὈΥ ΠὶΒ δάνίοθ ἴο ἐπ ᾿ἰπβυτγ- 
ποὺ ορββδίϊοη οἵ ποδί 165 Ο {π0 Ρατὺ 
οὗ {π6 1Τ,ΔΟΘ ἀ ΘΠ ΟΠ Δ 5, ἃ5. {Ππ6 ῬΘΟΡΪΘ 
πᾶ Ῥθρη ᾿ἰϑᾶ ἴο πορο ἵπθτο νου] 6. 

--- ἐπὶ τῷ χώματι: {π6ὸ Εοὰν Ηππαγοά, 
τητοαίϊθηρα Ὀν πὸ ἀθπηοογαῖο. ἉΤΙΗΥ͂ 
αἴ ϑαϊηοβ, Ὀορδη ἰο ογθοῦ ἃ ΓΟΥΙΓΘΒΒ 

οὐ Ἐρίϊζοπθα, {π0Ὸ το ]6 νυ ἢ ]ο ἢ σΟΠι- 

τηϑπᾶρα {π6 ΠάτΡοΥ οὗ {πῸ ῬΊΓΑΘΙΙΒ Οἡ 

1η6 πογίῃνγοβί, ἴῃ οτθυ ἴὸ Ργοίθοι 
{ποτ β ον 98 δ η, ἴῃ οᾶδθ οὗ πρϑορββίίν, 

0 τοοοῖνο ἴπ6 ΤιΔΟΘ Δ ΟΠ ΟἾΔ ΠΒ ΘΥΘἢ 

αὖ (6 Ῥυῖοθ οἵ {πῸ ἱπάοροπάθπορ οἵ 

Αἴμοηβ. ΤηΐβΒ ἴογί νγὰ8 αθπηο Βηοα 

'ἴπ 8η Ὁρτϊβίηρ ᾿οὰ Ὁν ΤΠΘΓΑΠΊΘΠΘΕ, 

Τπῦο. νἱ. 9ο0-02. --- ὑφ᾽ αὑτοῖς ποιή- 
σασθαι: πιαζε 5ιι7εοὶ ἰο ἐϊιεηιδοὶυε : 
βοίάομη ἢ {Πρ ἀσο., ἃ5 ῬΙαῖ. 1 ερ. 

348 ἃ. ΟἽ ἰν. 8. 20 ὑπὸ τοῖς πολεμίοις 

γενέσθαι. --- εἰ ταῦτα : σοπίϊπακίίοη οἵ 

1η6 Ῥτγοίδβὶβ θοσαη Ὑ]Γ} ἐπεί. --- διεκώ- 

Βοηΐ βο! αἴθυβ, πὸ Ῥγοοθρᾶραᾷ ἴο ἀ6- 

ΠΊΟἸ 5} {116 ΤΟΓΊΓΟΒΒ ; εὐ Τπασ. νὴ]. 92. 
- προδότην: ἴοτ {Π6 ολ86, 5866 Ἡ, 942. 

47. καί: οΙΡΠαβῖΖοβ ἴΠ6 ἱπίρυυ., 
ὙΠ Οἢ 18 ΠΘΤΘ ΤΊ ΠΟΙ Βίγοη σι οποα ὈΥ 

ποτέ, ““ὙΠΑΙΘΥΟΥ πῃ ἴπ0 ννου]α ᾿ἰ8 9Π6 

ἴο 6841} πἴτη." (1. γ. 30 τί καὶ δεδιό- 
τες σφόδρα οὕτως ἐπείγεσθε. 

48. ἀεί ποτε: 7ῦγευεν, ςὔ. 40. --- τοῖς 
οὐκ οἰομένοις : {π6 Ῥατγίϊο, υἱ{Π οὐ ἴπὶ- 
ΡΙΪο5. {παᾶῦ τηΠ6. ΒΡΘΆΚΟΙ Πᾶ5. ἀοβηϊίο 
ῬΘΙΒΟΠΒ ἴῃ πηϊπα. ΟΕ. 289, 4; Η. 1028 ἃ. 

- οἱ ἂν ἀποδόμενοι: οαπὶν. ἴο ἐκεῖνοι 
οἵ ἂν ἀποδοῖντο, ἃ. 211 ; Ἡ, 987. ---δραχ- 

μῆς μετέχοιεν : ῬΟΙΠΔΡΒ ἃη 8]}π8ΐ0ῃ ἰὼ 
{πὸ ῬᾺΥ οὗ ἃ βοῃδίου, ὙγΠ1ΟῸ}} τγᾺ8. ἃ 

ἀγδοῆπηα ΡΟΓ ἄαγ. ΤῊ τηραπίηρ νου] 
{π0η δ, “ὉΠῚῸ] ονοπ ποθ ὈΘΟΔΠΊΘ 

ΟἸΙΡΊΡΙ. ἴο {πὸ βοπαίο." Βαΐξ {Π6 οχ- 

ῬΓΟΒΒίοη Β60ΠῚ8 Αἴϊοοίοα πα ΟΡΒΟΌΓΘ. 
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σειαν. 
Ν ᾿.: ἈΝ “ ’ ἣΝ 2 Ἁ 

τὸ μέντοι σὺν τοῖς δυναμένοις καὶ μεθ᾽ ἵππων καὶ 

μετ᾽ ἀσπίδων ὠφελεῖν διὰ τούτων τὴν πολιτείαν πρόσθεν 
Ξ ε ’ 53 Ν “ 5 , 
ἄριστον ἡγούμην εἶναι καὶ νῦν οὐ μεταβάλλομαι. εἰ δ᾽ 
3» 3 “-“ 3 ’, ν δ τὰ Ν τῶν “-“ Δ 

29ὅ ἔχεις εἰπειν, ὦ Κριτία, ὁπου ἔγω συν τοις δημοτικοῖς ἢἾ 
“ ἈΝ ’ 5 Ν 3 “Ὁ ’ 

τυραννικοῖς τοὺς καλούς τε κἀγαθοὺς ἀποστερεῖν πολιτείας 
5» ἊΨ ὕ ϑ,εν Ν 5 ΑἾΣ »-“ -“" ’ὕ 

ἐπεχείρησα, λέγε - ἐὰν γὰρ ἐλεγχθῶ ἢ νῦν ταῦτα πράττων 
Ἅ “- 
ἢ πρότερον πώποτε πεποιηκώς, ὁμολογῶ τὰ πάντων ἐσχα- 

’ Ν ΕΝ ’ 5 ᾽’ τώτατα παθὼν ἂν δικαίως ἀποθνήσκειν. 
Ὡς δ᾽ εἰπὼν ταῦτα ἐπαύσατο καὶ ἡ βουλὴ δήλη ἐγέ- 

» σε ἃ ΄ ΥΕ - ΄ Ψ ιν 
ΨνΨΕΤτο ευμένως ἐπιθορυβήσασα, γνους ο Κριτίας ΟΤι ει ἐπι- 

τρέψοι τῇ βουλῇ διαψηφίζεσθαι περὶ αὐτοῦ, ἀναφεύξοιτο, 
καὶ τοῦτο οὐ βιωτὸν ἡγησάμενος, προσελθὼν καὶ διαλεχ- 

’ ᾿ς ’ 3 ΄-ὦἃθ Ν 3 ΄“" 3 , Ν 

θείς τι τοῖς τριάκοντα ἐξῆλθε, καὶ ἐπιστῆναι ἐκέλευσε τοὺς 

806 τὰ ἐγχειρίδια ἔχοντας φανερῶς τῇ βουλὴ ἐπὶ τοῖς δρυφάκ- 

8 -- τὸ μέντοι κτέ. : ἃ8 ΤΠΟΥΔΙΏΘΠ6Β 8Ρ- 
ῬΓΟΥ͂ΘΒ ΠΟΙΙΉΘΙ ἃ ῬΌΓΘ ἀΘΠΠΟΟΥΘΟΥ ΠΟΙ 
ἃ ῬΌΓΘ ΟἸΡΆΤΓΟΝν, {Π15 Βθηΐθπορ τπηπβῖ 

1681, {Ππαὖ Π6 τορσαγαβ {πα΄ ΡΟ] {Π|Ὸ 
θοβύ, ἀποὺ τ ΠΙΟἢ 4}} ΟἹ ΠἸΖΘῚΒ ΒΠ8ΓΘ ἴῃ 

{Π6 σονθυῃπηθηΐ ἡ ΠΟΒΘ ῬΓΟΡΟΓΙΙΥ ΡἾνΘ5 

πο Δ01ΠΠγὺ ἴο Β6ΥνΘ {Πη6 βίαίθ 88 
ΠΟΙΒΘΙΊΘη ἃπα ΠΟΡ]Ϊ65. Οὐ ὙΠαο. 
ὙΠ]. 97 (οἱ ᾿Αθηναῖοι) τοὺς τετρακοσίους 
καταπαύσαντες τοῖς πεντακισχιλίοις ἐψη- 

φίσαντο τὰ πράγματα παραδοῦναι" εἶναι 

δὲ αὐτῶν ὁπόσοι καὶ ὅπλα παρέχονται. 
ΤΗΘ ἴηΐ. ὠφελεῖν ἀΘΡοΠα5, {Π6Πη, 95 
δυναμένοις, πα δΔη 1ηΐ. ψ]Γ {Π6 ΔΓῦ. τό 

ΪῖβΒ νδηΐϊηρ. Βαυύ Ῥτγοΐοββου. ἀοοανῖη 
{γϑ 5] αίθ8 : “διέ εὐἱάἦι ἐΐε Πεῖρ οὔ ίλα ροιυ- 
ογἤι!, δοίδ ὃῳ λοῦδεβ απαὶ ὃψ 5ἠϊείεἰβ, ἰο 

αἰἴὰ δε σουεγηπιεπὶ (1 580) δῃ {λέβε 
πιεαηβ᾽; ἃπᾶ δαάβ, “411 {Π18 15. {πῸ 

Β 76οὐ οὗ εἶναι, 11 1Π6 ἰοχὲ 15 οοττϑοί. 
-- μεθ᾽ ἵππων : 566 Ο0η 4. 24. --- πρόσθεν: 
ἴ.ο. ἴῃ 1π6 {πη οὗ ὑπὸ ΕουΣ Ηππαγρα, 

ὙΠ ΘΠ ΒΘ νγἃ8 {Π6 Ποδα οἵ {Π6 πηοάογαίθ 
Ρᾶγτίνυ. Ὅῆπαο. νὴ]. 90 Ε΄. 

49. πράττων, πεποιηκώς : [ὉΓ {Π6 
Ρᾶγίϊο. ἴῃ 1πΠα1Γ. α͵8ο., ββ86 ἃ. 280; 
Η. 982. --- πώποτε: ἰπ ἃ Πυροίποίϊοα] 
ΟἸαῖιβθ ΡΥ Ϊηρ ΠΟΡΘΙΟΠ, 4150 “4. 

γ. 4. θ; Οὐν. νἱ. 4. ὃ. --- ἐσχατώτατα: 
ἘΠῚ15118] ἔόστη, 4Ο.10]6 5ῈΡ., ἴοΓ ἔσχατα, 

λ6 ἰαβὲ απαὶ τυογϑί. ὅ866 Αρρ. Χοπο- 

ῬΠΟΠ᾿Β τοροσΐ 15 ἴο θ6 ΒΡ] πηθηίρα 
Ὄν 18. χαι. 77, ᾿ποῦρὴ {Π6 νοσαβ 
ὝΘΓΘ ΤΟΥ͂Θ ῬΓΟΡ. ΒΡΟΚΘΩ ἔτγοπη {Π6 
ΑἸ]ἴδγ. 

50. ἡ βουλὴ κτέ.: ΐλ6 βοπαίε καὰ 
εἰεατίῳ τιαπὶ βίο τἰ8 σοοά ευἱϊΐ ὃῃ 
αρρίαιι86. ---- ἀναφεύξοιτο: 8) ἘΠῚ18118] 
γΟΓα ΤΟΥ ἀποφεύγειν (1. 3. 19). 1ἰ 
ΟΟΟΘΌΓΒ 4150 Υἱ. 5. 40. --- τοῦτο οὐ βιω- 
τόν: {Παΐ {Πι18 τῦαϑ ποί ἰο 6 ἐπαιιγεα, ἱ.6. 

τΠδὺ ἴθ σοῦ Ὀ6 ᾿πίο! ΓΑ Ὁ]6 ὩΠΑΘΥ 
{Ππ6856. ΟἸΓΟυ βία 068; οὐ ἰν. 4. 6. ἐνό- 
μισαν οὕτω μὲν ἀβίωτον εἶναι. --- τοὺς 
ἔχοντας: ε 29. --- φΦανερώς τῇ βουλῇ: 
ἤπι ἐμ ἤαεο οὔ δα βεπαΐο ; ἴου {Π6 ἀαΐ., 566 
6. 188. --- δρυφάκτοις : ἐλε γαϊίϊης ΟΥ̓ δαν' 
Ῥοδίνγοθη {Π6 βοηδίουβ 8Π4 δια! οσ] τη. 
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’ » ν "» ὃ Ὁ , ΒΩ ε “ Ν ’ὔ 

προστάτου ἔργον εἶναι οἵου δεῖ, ὃς ἂν ὁρῶν τοὺς φίλους 

ἐξαπατωμένους μὴ ἐπιτρέπῃ. 
 , μεν ΦΆ καὶ ἐγὼ οὖν τοῦτο ποιήσω. 

Ν Ἀ ν πΝ ’ὔ » ε ΄“ » ’ » καὶ γὰρ οἵδε οἱ ἐφεστηκότες οὔ φασιν ἡμῖν ἐπιτρέψειν, εἰ 

810 ἀνήσομεν ἄνδρα τὸν φανερῶς τὴν ὀλιγαρχίαν λυμαινό- 

815 αλείφω ἐκ τοῦ καταλόγου, συνδοκοῦν ἅπασιν ἡμῖν. 

“ “Ἁ ’, “ 

μενον. ἔστι δὲ ἐν τοῖς καινοῖς νόμοις τῶν μὲν ἐν τοῖς τρισ- 
’ ἊΝ ’, 5 ’ ἮΝ -“ «ε ’ 

χιλίοις ὄντων μηδένα ἀποθνήσκειν ἄνευ τῆς ὑμετέρας 
ψήφου, τῶν δ᾽ ἔξω τοῦ καταλόγου κυρίους εἶναι τοὺς τριά- 

κοντα θανατοῦν. ἐγὼ οὖν, ἔφη, Θηραμένην τουτονὶ ἐξ. 

“Ὁ Ἂν ε Ὁ [φ] » ,ὕ “ « ’ 

τοῦτον, ἔφη, ἡμεῖς θανατοῦμεν. ἀκούσας ταῦτα ὁ Θηραμέ. 
5 ’ 5 ἈΝ Ν ἐγι ’ Ἀ “ἡ 5 ἈΝ » »Ὰ 

νὴ ς ἀνεπήδησεν ἐπὶ τὴν στίιαν καὶ εἶπεν, ἴζγω δ᾽, ἔφη, 
3.ϑ»,ΚὉὙ ὃ ε ΄ Ν ΄ " ΄, ΜΑΣ ν. Κ ΄ 
ωαν βές, ἱκετευὼ τὰ πάντων εννομωτατα, μὴ επι βιτιᾳ 

εἶναι ἐξαλείφειν μήτε ἐμὲ μήτε ὑμῶν ὃν ἂν βούληται, ἀλλ᾽ 
ν ’, - Ε Ν ω » “ , 

920 ονσπερ νόμον οὔτοι ἔγραψαν περι των εν τῳ καταλόγῳ, 

3 

Ἀ -“ δ, τῷ ““ "ὦ Ν ᾿ ,ὔ 53 Ν -“ 

κατὰ τοῦτον καὶ ὑμῖν καὶ ἐμοὶ τὴν κρίσιν εἶναι. καὶ τοῦτο 
’ ἣῇ, “ ν 5» 

μέν, ἔφη, μὰ τοὺς θεοὺς οὐκ ἀγνοῶ, ὅτι οὐδέν μοι ἀρκέσει 
ὅδε ὁ βωμός, ἀλλὰ βούλομαι καὶ τοῦτο ἐπιδεῖξαι, ὅτι οὗτοι 

᾽ ’ » Ν Ν 5» ’ ᾽» ’ 5 Νπ μι. Ν 

οὐ μόνον εἰσὶ περὶ ἀνθρώπους ἀδικώτατοι, ἀλλὰ καὶ περὶ 

51. οἵον δεῖ: 5"εὴ α8 ἦε οὐσὴὶ ἰο δο; 

Θαιῖν. ἴο τοιούτου οἷον εἶναι δεῖ. 8.66 

οἡ 2δ; 1. 4. 10. --- ὃς... ἐπιτρέπῃ: 
ἴοΓ μὴ ἐπιτρέπειν, ἐὰν τοὺς φίλους ἐξαπα- 
τωμένους ὁρᾷ. “Πρ. οοηβί. 15. {γα ηρα 
ἃ8 1ἴ τοῦτον προστάτην νομίζω εἶναι ὕτο- 
οραρᾷ. ἘῸΓ ἰπβία ποθ οὗ {Π18 Ὀ] μην 
οὗ σοῃβίβ., 866 “Ἵη. 1]. 5. 21; 6. 60. --- 
οἱ ἐφεστηκότες : {6 ὑηβίαπεϊιεγδ, οἴ, ἐπι- 
στῆναι δῦ. --- καινοῖς : {π6Ὸ Ττατηϊηρ οὗ 

ὙΠ Οἢ ννὰ8. ἱπίγιβίοα τὸ {πΠῸ τηοβὺ νἱο- 

Ιοηξ οἵ {πὸ ΟἹ σΆτοθβ, ΟΥἰτἶὰ8 ἀπὰ 

ΟἸιασίοϊοβ, ΟΥ 11; Μφρηι. . 2. 81. -- 

τῶν... «θανατοῦν: οὐον ἐλο56 ποῖ ἱποϊια αὶ 
ἵπ {μὲ εαἰαίοσιο, ἰλ6 Τλὶτίῃ παῦυθ {6 

ῬοιυεΥ ΟΥ̓ γε ἀπαὶ ἄδαιμ. "ΤῊΘ σοη, ὅ6- 

Ῥοηᾶβ οἡ κυρίους ὄντας, ἃ {Π6 ᾿πΐ. 

θανατοῦν ἰΒ ἀρᾷ ἴῃ ΘΧΡΙΆΠΑΤΊΟΝ. --- 
συνδοκοῦν : 866 ὁ 19. --- Θηραμένην 
τουτονί: 566 οἡ 237. 

δῷ. Ἑστίαν : {π6 4Ἰἴᾶγ οὗ {π6 ποιβο- 
ΠΟΙα σοάάθββ ἴῃ {Π6 βθηδίθ ΠΟΊΒ6. --- 

ἐννομώτατα : “οπἰῃ ϑατε }ιιίϊοε,, ατοίθ. 
ἐπὶ Κριτίᾳ: ἐπ ἐλ6 ροιυον οὗ ΟΥἱιΐα8. ---- 
νόμον: 8η ἰηβίδπορ οἵ ἱποουρογδίίοι, 

ς. '. 6. 8. πρὸς αἷς... ναυσί. 

δ. τοῦτο: {Π|8 ῬΓΟΠ. 18 ΒΟΤΊΘἐΪΠΊ68 
86 ἃ ἴῃ τοῖο ποθ ἴο ἃ ΤΟ] ον ΟἸΆαΒ6 
(ἈΡΡο58.) : 1 118. (αν. 15 Ἰπἰγοάπορα ὈΥῪ 

ὅτι ἃ8. ΠΟΙΟῚ; ΟΥ (δ) οοηβίβίβ οὗ ἃ Ῥδγ- 
τἴο. οοηβῦ, ἱπίσοδαοοα Ὀν ὡς (Υἱ. 5.24); 
ΟΥ (6) ἈΡΡΘΆΥΒ 88. 8η ἱπθδορθηδθηΐ 
οἴααβο ἢ γάρ (46; νἱ. 4. 15; νἱῖ. 2. 
10}; οὐ (4) ἰἴβ 8ῃ ἱπίουτ. οἴδῦβο (“η. 

ν 
και - 

πάλιν δ᾽ εἰσελθὼν εἶπεν - ̓Εγώ, ὦ βουλή, νομίζω δι 

δῦ 



ΒΛΛΗΝΙΚΑ [Π. 3. 

825 θεοὺς ἀσεβέστατοι. ΓΡΉΕ ΄ ν 5. ν 
ὑμῶν μέντοι, ἔφη, ὦ ἄνδρες καλοὶ 

5» ’ὔ ᾿ς Ε] Ν θ Ξ ε “Ἂ » “Ἂ Ν “ 

κἀγαθοί, θαυμάζω, εἰ μὴ βοηθήσετε ὑμῖν αὐτοῖς, καὶ ταῦτα 
΄ ΄ 50" ΕΝ Ὺς οἱ » 5» , ΕῪ 

γιγνώσκοντες οτι οὐδὲν ΤΟ εμον ονομα εὐεξαλειπτότερον μ) 

Ν ε “ ε ’ὔ 

τὸ ὑμῶν εἐκάστου. 
» ῃ ’ 5 ’ Ν ε “ ’ ἐκ δὲ τούτου ἐκέλευσε μὲν ὁ τῶν τριά- 

κ᾿ Χ . ᾿ ΠΝ κα , ἄν. κα Ν 
κοντα κηρυξ τους ἕνδεκα επι τον Θηραμένην " εκεινοὶ δὲ 

Ε] ὡ Ν μι ε Β ε ’ 5 Ὁ Ἶ - 

380 εἰσελθόντες σὺν τοῖς ὑπηρέταις, ἡγουμένου αὐτῶν Σατύρου 
-“ θ ,ὔ ΡΝ ὃ ’ εὐ Ν ε ’ὔ 

του βασυτατου τε και αναιοεέεστατοῦυ, εἰπε μεν ο Κριτίας ἃ 

Παραδίδομεν ὑμῖν, ἔφη, Θηραμένην τουτονὶ κατακεκριμένον 
: Ν Ι͂, ’ ε »ὉᾳἭΝ ᾿ φ Ν 5 ’ ε 

κατὰ τὸν νόμον : ὑμεῖς δὲ λαβόντες καὶ ἀπαγαγόντες οἱ 
ψ Ὄ ΄᾽᾽. δ, 59 , ΄ 
ἕνδεκα ου δεῖ τα εκ τουτων πράττετε. 

ε Ν “ Φ 

ὡς δὲ ταῦτα εἶπεν, 
ἐλ » 5 Ν “ γ ΝΝ- ν᾿ ’ ἐλ δὲ ἀ - ͵ 

3395 εἰλκε μεν απο του βωμοῦ ο Ξξατυρος, ΕιἰΛΚῸν Οοε οι υπΉρεται. 

ε Ν ’ "4 Φ τ ας Χ Ν 3 "-“ῃ ἊἝ 

ὁ δὲ Θηραμένης ὥσπερ εἰκὸς καὶ θεοὺς ἐπεκαλεῖτο καὶ 
3 ΄ “ Ν , 
ἀνθρώπους καθορᾶν τα γιγνομένα. ἡ δὲ βουλὴ ἡσυχίαν 
“- οὐ τοῖν Ν Ν πἴ.. Ἂν ω , ε ΄ , 
εἴχεν, ὁορωσα καὶ τοὺς ἐπι τοις δρυφάκτοις ὁμοίους Σατύρῳ 

Ν Ν » “ ’ »“ »“ -“" 

καὶ τὸ ἔμπροσθεν τοῦ βουλευτηρίου πλῆρες τῶν φρουρῶν 

840 καὶ οὐκ ἀγνοοῦντες ὅτι ἐγχειρίδια ἔχοντες παρῆσαν. 
ε 

οι 

δ᾽ ἀπήγαγον τὸν ἄνδρα διὰ τῆς ἀγορᾶς μάλα μεγάλῃ τ ἢ 

8. Π|. 1.41}; εΓ 80 τοῦτο οὐκ ἀγνοῶ, ὅτι. -- 
ὦ ἄνδρες καλοὶ κἀγαθοί : σεπίϊοπιοη, ἴῃ 
1Π6 οτῖς. Επρ.. πη θϑηΐηρ οὗ 1Π6 τνοτά. --- 
ὑμῶν.... θαυμάζω: θαυμάζειν νυ ἢ ΚΘΗ. 18 

ἴο τοοπαϊον αἱ οπε, ἴγϑα. Ὁ [Π 6 ΔΟΟΘΒΒΟΓΥ 

ποίϊοῃ οἵ οθῆβατγο; οὐ πη. νἱ. 2..4 θαυ- 
μάζω τῶν στρατηγῶν ὅτι οὐ πειρῶνται 

ἡμῖν ἐκπορίζειν σιτηρέσιον. ὅ566. οη 1]. 
2.8. Οπ {Π6 οἴοΥ παπᾶ, ἢ {Π6 800. 

ἴ 15. ΤΟ ἔγθα. τι8θα ἴπ ἴΠ6 56η86 οἵ 
αὐαπιϊγίηφ; 566 Ο( 1. 6. 11. --- καὶ ταῦτα: 
απα ἰλαΐ ἰοο; 866 α. 271, 6, ν. 1, ὃ; 

Η. 612 ἃ. --- τὸ ὑμῶν ἑκάστου : 8ς. ὄνομα. 
σ. 141, ν. ὅ. 

54. ἐκέλευσε: 8566. οη 20. -- τοὺς 
ἕνδεκα: ἃ Ὀοδτα τοί πθα ἔτγομ {Π6 
ἀΘΙΠΟΟΥΔΟΥ ; 8566 0 ἷ. 7. 10. --- ἐκεῖνοι 
εἰσελθόντες : ΔηΔΟΟ] αἴ ΠΟ, 566 οἢ 28. 

Δοο. ἴο Ώ1οά. χῖν. 5, βοογαΐθβ 8η4 ἔνγο 

ἔσθ ηαβ αὖ (18 Ἰυποίαγο {τ]θα ἴῃ να 

ἴο τϑβοιθ ΤΊ ΠΘΓΆΠΊΘΠ65. --- Σατύρου : 
866. ἰο Τ,Υ8. ΧΧΧ. 12, βαίντιβ Ὀθ]οηροα 
ἴο {πΠ6 ΤηΪτίν, νοῦ 8 Π8Π16 4068 ποῦ 

ΟΟΟῸΓ ἴῃ {πῃ ᾿ἰδῦ Ρουθ, 2. --- τὰ ἐκ τού- 
των κτέ.: αἰο τυλαὶ γοίἰοιυς ζγοηι {ιῖ8, 1.6. 
ῬΡαΐ Πίτη ἴο ἄθδίῃ. --- οὗ: ψΠΘΓῸ οἵ 
τηΐϊσηῦ Ππανθ ΘΟ τι564. 

55. εἷλκε μέν, εἷλκον δέ: {Π6 νΘΓΌ8] 
1468. 15 βίγθηρῃοηθα ὈΥ ᾿πυθυβίοη 8πα 
ἈΠΆΡΒΟΓΆ; 866 0η 28. (ἢ Ἅη. ν. 8. 
20 χαλεπαίνει μὲν πρῳρεὺς τοῖς ἐν πρῴρᾳ, 

χαλεπαίνει δὲ κυβερνήτης τοῖς ἐν πρύμνῃ. 
- ὥσπερ εἰκός : 86. τοιοῦτον ποιεῖν. --- 
ὁμοίους: ἴογ {Π6 ΟΠ 5510 οἵ {π6 Ρᾶτγ- 
τ1ο., οὐ 20.--- τὸ ἔμπροσθεν κτέ.: 1ῃ6 
βίγσοοί Ῥϑῖοσθ {Π| βοπαΐθ Ποιβ6.--- ἀγνο- 
οὔντες : οοῃδύ. ψιῖῃ βουλή, 566 ΟΠ Ζ. 

21. 

560. μάλα μεγάλῃ τῇ φωνῇ : ἵπ α νεΥἩ 
ἰοιια υοἷσο. ΟἾ5. {π6 Ῥτϑά. ροβιϊοη οὗ 

107 

δ8 

δ6 



108 ἘΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ἷ 

“-“ ὃ λ ω Ἂν » λέ δ᾽ ΟἹ ε- ἈΝ “-“ 

φωνῇ δηλοῦντα οἷα ἔπασχε. λέγεται ὃ ἕν ρημα καὶ τοῦτο 

αὐτοῦ. 
ε “ ε , ω ΕῚ ΄ » Ν ΄ 
ως εἰπὲεν ὁ Σάτυρος οτι οἰμώξοιτο, ει μὴ σιωτπηὴ- 

» ’, ᾿ ἈΝ ΄ι » μι » » ’ 

σειεν, ἐπήρετο, ᾽ΑΔν δὲ σιωπῶ, οὐκ ἄρ᾽, ἔφη, οἰμώξομαι ; 
’ 

845 καὶ ἐπεί γε ἀποθνήσκειν ἀναγκαζόμενος τὸ κώνειον ἔπιε, 
» “ ’ 

τὸ λειπόμενον ἔφασαν ἀποκοτταβίσαντα εἰπεῖν αὐτόν " 
σι. Ὁ ἂν »“ »" 

Κριτίᾳ τοῦτ᾽ ἔστω τῴ καλῴῳ. 
Ν “ καὶ τοῦτο μὲν οὐκ ἀγνοῶ, 

ως ΄“ 5 ’ 5 5 ’ » “Ἁ Ν ’ “ 

ὅτι ταῦτα ἀποφθέγματα οὐκ ἀξιόλογα, ἐκεῖνο δὲ κρίνω τοῦ 

ἀνδρὸς ἀγαστόν, τὸ τοῦ θανάτου παρεστηκότος μήτε τὸ 
860 φρόνιμον μήτε τὸ παιγνιῶδες ἀπολιπεῖν ἐκ τῆς ψυχῆς. 

΄, Ν Ν ν 5 ’ «ε ᾿, , 

Θηραμένης μὲν δὴ οὕτως ἀπέθανεν " οἱ δὲ τριάκοντα, 

8 μεγάλῃ, α. 142,8; Η. 0670. “Ἰ1η αοτγηι. 

Ὑγ6 86 ἴπ {{Π|18 856 ψ ἢ {ΠῸ βίη, [Π6 

ἱπαοῦ. ατί., πα ν 1} {Π6 Ρ]. οὐ {Π τί. 

Θητ γον, οχοορῦ πη ἀθῆπιΐο ΟΡ] θοΐβ 
ἅτ τηρηϊὶοπρᾶ. Κύμη. 403,3, Β; ἃ 

ζαὶγ ννογκίηρ ταϊο ἴῃ ἘΠ ΡΊΒἢ α1δὸ. (ἡ 
11. 4. 11] μάλα φαιδρῷ τῷ προσώπφ. --- 

οἰμώξοιτο : {118 Ὑ 67, 6ΒΡ. ἴῃ {Π|0 Ταΐ., 
ΒΟΓΥΘΒ 88 ἃ σΘΠΟΓΑΙ ΓοΥτητ]α οὗ {Πγρδύ- 

Θηϊηρ πα οαγβίηρ ; οἰμώξει, 1 5]ια!! φο 
ματα ιὐἱζι ψοι. 8.0. 4180 κλαίειν. ΟἿ 
Ἑπρ. λοιοὶ. “ΜΆΥΓΥ, {Π6ΥῸ 18. ΔΠΟΙΠΟΥ 
ἱπα]οϊπιθηῦ ἀΡροὴ {Ππ06, ἴῸΓ Βα ρυηρ 

ἤρθβ ἴοὸ ΡῸ θαΐθη ἴῃ {πΠν Ποιβθ οοη- 
ΤΆΤ ἴἰο {ΠπῸ ἰᾶνν; ἴῸΓ {π6 ψ ΉΪοΝ, 1 
«πη κ, πο Ὁ πον]. ἘΔΙΒίϑα τὸ 

τ1η6 Ηοβίέ, 2 Πεηγῃ ἹΝ΄. 2. 4. --- τὸ κώ- 
νειον : 566 οἡ ἷ. 7. 20. --- ἀποκοτταβί- 
σαντα: (Ἷο. 7 πβομὶ, 1. 40. 96 σα τὴ 
γΟΠΟΠ απ αὖ 56 η85 ΟΡαπΧΙΒβ- 
Βοί, τοϊἰᾳθαθσπι δῖΪ50 6 ΡοσῦΪο 
ο]Θοἰΐ, υὐ 1ὰ τοβοῃδΊϑῖ, αὺὑὸῸ 

Βοπίίζυ τραάαϊίο, αὐτὶ ᾶθηβ: Ῥτο- 

Ρῖπο, ἱπᾳαϊῖ, ος Ῥα]οσο Οτὶ- 
εἴδο; οὐ Βροκοῦ, Ολανίοίο5, (Επρ. 64.) 

Ρ. 549. --- τῷ καλῷ : ΟἰιβίοτΠΆΎ ἀοβῖρ- 
πδίϊοπ οἵ {πΠ6 Ῥο]ονθά, -- ταῦτα : 8]. 

-- ἀποφθέγματα: ρῥγθῇ.---ἐκεῖνο: ΤΟΙΘΓΒ 
Γοσυναγὰ τὸ {Π|Ὸ βΒθηΐ. ἴῃ ἈΡΡΟΒ. ΜΠῈ 1{. 
Η. ὁ90 Ὁ. ---τὸ τοῦ θανάτου κτὲ.: “1Πδῖ 
ἴῃ {πὸ ἴδοθ οἵ ἀθδίἢ ΠΟΘΙ ΘΙ ἢΪ8 Ῥ͵ΓΘΒ- 

666 οὗ τηϊηα ΠΟΙ ΗΪβ ΡΙ αν Γ]Π 688 46- 
βουσί πἰπ." ὙΠῸ οομθϊπαίίοη οἵ 
φρόνιμον νΥἱ1}} παιγνιῶδες ΤΘΟ8}18 Χρη- 
ΟΡΒΟΙ ΒΒ Ομ αγδοίουζαίίοη οἵ ϑβοῦγαΐθβ, 
ψ 0, δοοογαϊηρ ἴο Ὠϊοά. χὶν. ς, νγγἃ8 

“ΓΤ ΉΘΙΥΔΙΠΘΠΘΒ᾽ ἰθδοΠ Γ ἴῃ ΡΠ ΟΒΟΡῺΨ ; 
Μεπηι. ἱ. 3. 8 ἔπαιζεν ἅμα σπουδάζων, δπὰ 
ἷγ. 1. 1 παίζων οὐδὲν ἧττον ἢ σπουδάζων 

ἐλυσιτέλει τοῖς συνδιατρίβουσι. 
Ομαρ. 4. Ἡγλοίοβαϊε Ῥαηϊδ)ιηιεπὶ ὁ 4 

εἰτἰποη8. ζγοηι Αἰλμοη8 (1). Τλνγαβη δεῖν 
8οσεβ διε (2). Τ7| Τ}λιγίψ πιατοὶι 
οὐ ἀπε αγὸ ζυγοθὶ ὃψ ἃ βποιυβίουπι ἴὸ 
γεγο (8). Α ἀεϊαο)ιιεηί οΥ ἤογβϑε απαὶ 
6 ϑραγίαη σαγτγίβδοη αἰεδαίε πεαν 
Αελαγηας (4-1). Μἰχοοιίίοη 60 ἀδπιο- 
οὐαί ΟΥ̓ ΠΠἰοιιδὶς (8-10). Τλτγαβη δε αἱ 
{6 ᾿ϊγαοιι (10). ΒΑΤΤΙΕ ΟΡ Μυνυ- 
οι (11-292). ϑρεθοῖι οΥ Τλναδψδείιιδ, 
γεπιϊπαἰΐηᾳ ᾿ΐδ πιθη ΟἹ {λιεῖνγ τϑσοπὲ υἱο- 
ἰογῃ, {διοῖν τυτοηρβ (18--14}, απεὶ ἐλ αὐ- 
ναπίασοβ ποὺ ἰλοῖγβ (158-10). οι ο΄ 
{λ6 Τλίγε, απαὶ εἰδαϊὴ ὁ Οτ ας (18--1θ). 
ϑρθεοῖι ὁ ΟἸοοογίμιι8. ἐπ δελα ὁ τεσοη- 
οἰ αιίοη (220-22). ΤᾺ ΤΑϊγὶν ἀοροβεα 
απεὶ {6 Τεη εἰιοϑοη (288). Τὴε Ταϊτίψ 
αἱ ΜΙ εδιβί5. Ῥγεραγαΐίονιβ ΓὍΥ τϑαῦ ὁπ 
νοίδι δἰο5, τοῦιλι αἰ ἰφλὶ εἰεϊγπυΐβλεβ. Οἴτοιυ- 
ἱπῳ δίγοηψι απαὰὶ ἐοη ἤάεηοε ἀπιοης (λα 
ἰδπιοοταί8 (324-27). 7} οἰϊφαγελι ἴη- 
υοῖε {δι αἰὰ 7 ϑραγία (28). Ζιγβαπάεν 

- 



ἙΛΛΗΝΙΚΑ Π. 5, 4. 109 

ε 93 ΦΧ » ΕῚ “ »“». » »"» γυ Α «- 

ὡς ἐξὸν ἤδη αὐτοῖς τυραννεῖν ἀδεῶς, προεῖπον μὲν τοῖς 
Υ κ᾿ , . » ΄ 3 Ε- ΕῚ ὦ ᾧ 
ἔξω τοῦ καταλόγου μὴ εἰσιέναι εἰς τὸ ἄστυ, ἦγον δὲ ἐκ 

“ ,, . 5" 5» Ν Ἀ « ’ Ν , 3 Ἁ τῶν χωρίων, ἵν᾽ αὐτοὶ καὶ οἱ φίλοι τοὺς τούτων ἀγροὺς 

5 ἔχοιεν. φευγόντων δὲ εἰς τὸν Πειραιᾶ καὶ ἐντεῦθεν πολλοὺς 
» Β᾽. (ἋΣ Ἁ Ν Α' Ἁ Ν Ἁ “ 

ἄγοντες ἐνέπλησαν καὶ τὰ Μέγαρα καὶ τὰς Θήβας τῶν 

ὑποχωρούντων. 

Ἔκ δὲ τούτου Θρασύβουλος ὁρμηθεὶς ἐκ Θηβῶν ὡς σὺν 2 
ἑβδομήκοντα Φυλὴν χωρίον καταλαμβάνει ἰσχυρόν. οἱ δὲ 

τριάκοντα ἐβοήθουν ἐκ τοῦ ἄστεως σύν τε τοῖς τρισχιλίοις 
ἐπεὶ δὲ 

10 
Ἁ Ἁ ἴω ε ΄“ ἣς ἃ 5 ’ 3, καὶ σὺν τοῖς ἱππεῦσι καὶ μάλ᾽ εὐημερίας οὔσης. 

ἀφίκοντο, εὐθὺς μὲν θρασυνόμενοί τινες τῶν νέων προσέ- 
βαλον πρὸς τὸ χωρίον, καὶ ἐποίησαν μὲν οὐδέν, τραύματα 
δὲ λαβόντες ἀπῆλθον. βουλομένων δὲ τῶν τριάκοντα ἀπο- 8 

16 τειχίζειν, ὅπως ἐκπολιορκήσειαν αὐτοὺς ἀποκλείσαντες τὰς 

ἐφόδους τῶν ἐπιτηδείων, ἐπιγίγνεται τῆς νυκτὸς χιὼν παμ- 

τ ἢ ΠΙΠῚ ΠΟῪ ΟΥῸ Αηνίβ (866 ΟΠ 3. 
42) πα Ατομίπαβ, 8π 4016 σΘΠΘΙΆΙ 

4 αἱ ΕἸειιδῖ5. 1,18η.5 δἰοοκααε5 {6 ᾿ΐγαειι5 
(28-29). Ραιιδαηΐαβ ἵπυαίες Αἰΐεα, 

απεὶ, αἴεν τῦο δαίε5, σατιδ658 ὑοίἠ ραγίϊε8 

ἐο βιιδηιϊξ ἰο ϑρατίαη ατδιίγαίοη. ἽΓΕΥΤι5 
Ὁ τεοοποϊαίίοη (239-98). ἩΓΜΠάναιραὶ 
9} Ῥαιιδαπίαβ απεὶ τοίμγη οΓ ἐλε οαϊἰε5 
(99). δρεεοῖ ὁ Ταγαβηδϑιῖις (40--42}). 
ΑἸγηπεϑίῃ ταΐϊ ει. Εἰδιιδὶ5 τεοαρίιιγεαὶ 
(45). 

1. ὡς ἐξόν: 566 οη 3. 19; 21. --- τὸ 
ἄστυ: {λε οἰέῃ, ἃ8. αἸΒΕ Πρ. 5Πη64 ἔγοτη 
ἴηῃ6 ῬΙγδθιβ; σΘΠΘΓΆΠΪν τ ποὰὺΐ {Π6 
αὐί., ἃ5 ἴῃ 7. 8:66 Η. 661. --- ἦγον : 164 
ἴο ΘΧΘΟΙΤΊΟΠ. --- φευγόντων : {Π6 51}. 
15. ἱπηρ]| 16 'ἰπ {πΠ6 ἔογθροϊηρ τοῖς ἔξω 

τοῦ καταλόγου; 866 01} ἷ. 1. 20, 29. 

Ασα. ἴο 1506. νἱϊ. Ο7, {πον παμηθουραᾶ 

ΠΊΟΤΘ ἴδῃ 8000; 466. ἴο 1)1οἅ. χίν. ς, 
ΤΠΟΓ6 {πη ΠΑ] {Π6 ΟἸ{1Ζ6Π8. --- ἐνέπλη- 
σαν: {Π6 5117. 15. 5{1}] οἱ τριάκοντα. --- 

τῶν ὑποχωρούντων : 6. Οὗ ἔΠ]Π658. 
ὦ. ΤὭΓΑΒΥ ΕΠ, 848 ἈΡΡΘΕΓΒ {ΓΌΤῚ 

3. 42, μΒαᾶ 4150 ρα Ῥοΐοτο [π6 ΤΗϊτίν ; 

ΔῈ βἰαἰθβιηδῃ ; 8566 0 4. 49. -- ὡς σὺν 
ἑβδομήκοντα: 50 {Π6 ῬΓΘΡ. ΤΘΡΌΪΔΤΙΥ 
βίδη 5 8116 ὡς 86 ὅτι, ΠΘῚ {Π|686 ΔΥῸ 

τι8664 ἴο 5 σθηρΊΠθη {Π6 ΒῈΡ.; ἔγθα. ἴοο 
ΑΥΙΟΥ πολύ, πάνυ, μάλα, Κὕπη. 462 ο, 
Α. 8; 8686 ὁἢ ἴγ. 5. 4. --- φυλή: δῃ 
ἘΠΟΘΟΙΡΙΘα Τουγοββ ἀθουῦ 100 βίϑαϊα 
ἔγοτῃ ΑἿΠ ΘΠ, Οἡ {Π6 τηοτιπηίεϊη ὈΓΙα]6- 

Ρδίῃ ΠΟ ΒΟΥΥΘΒ 885 ἴῃ6 τὴ] 64}]6 οὗ 

1Ππ6 {ΠΥ66 τοδᾶβ ἰο ΤΠΘΡο8. ὅθε Μα- 
Παδέν, Παηιδίες απαὰὶ διμαοβ ἴῃ ὕτϑθοο, 

Ῥ. 167 ἔξ. Αοο. ἴο 1,08. χιι. 40, {π6 
ΤΉ Πα ἴῃ {Π6 ἰπίοσοβδέ οὐ ὥιραγία 
το οσρα Ατοα ἀοίθποθιθββ ὈῪ 618. 

τη η{Π| Πρ’ 115 ΤΓΟΠ ΪΘΥ ΓΟΥΊΓΘΒΒ68. --- τοῖς 

ἱππεῦσι: 566 οὁη ἰΪϊ. 1. 4.--- καὶ μάλα 
κτέ.: σὑϑγῃ πε τυεαϊδεν ἱπαάεο. μάλα 
ΟΟΟΙΪΒ οΟἴέΐθη τ] ἢ Βα 5.8. γυ ΠΙΟἢ ἡπο]ααθ 
81) 86]. 1468, εἶ ν. 4. 14 μάλα χειμῶνος 

ὑντος. 

9. ἐκπολιορκήσειαν: 7ῦγεε ἰΐεπι ἴο 



1τὸ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 

πλ θ᾽ Ν ,“-» 6 ’, ε δὲ φό 3 ηλθ 3 Ν 
ηθὴς καὶ τῇ ὑστεραίᾳ. οἱ δὲ νιφόμενοι ἀπῆλθον εἰς τὸ 

ἄστυ, μάλα συχνοὺς τῶν σκευοφόρων ὑπὸ τῶν ἐκ Φυλῆς 
5 ΄ ’ Ἧ.. Ν  ν ΄- 3 ΄“ 
ἀποβαλόντες. γιγνώσκοντες δὲ ὅτι καὶ ἐκ τῶν ἀγρῶν λεη- 4 

20 λατήσοιεν, εἰ μή τις φυλακὴ ἔσοιτο, διαπέμπουσιν εἰς τὰς 

ἐσχατιὰς ὅσον πεντεκαίδεκα στάδια ἀπὸ Φυλῆς τούς τε 

Λακωνικοὺς πλὴν ὀλίγων φρουροὺς καὶ τῶν ἱππέων δύο 
’; - Ἀ ’ » ’΄ ’ Ε ’ 

φυλάς. οὗτοι δὲ στρατοπεδευσάμενοι ἐν χωρίῳ λασίῳ ἐφύ- 
.« «ε 

Ν » Ἀ 

λαττον. ὁ δὲ Θρασύβουλος, ἤδη συνειλεγμένων εἰς τὴν ὃ 

25 Φυλὴν περὶ ἑπτακοσίους, λαβὼν αὐτοὺς καταβαίνει τῆς 
΄ ΄ ν ΡΠ ΄ ον ͵΄ ΄ νυκτός" θέμενος δὲ τὰ ὅπλα ὅσον τρία ἢ τέτταρα στάδια 

» Ν ΄“ ΄“- ε ’ κ᾿ 5 ἂν, Ν Ν «ε ’ ἀπὸ τῶν φρουρῶν ἡσυχίαν εἶχεν. ἐπεὶ δὲ πρὸς ἡμέραν ὁ 

ἐγίγνετο, καὶ ἤδη ἀνίσταντο ὅποι ἐδεῖτο ἕκαστος ἀπὸ τῶν 
ν Ν ᾿ ὙΕ ’ ’ Ν ν ’ 5 ’ 

ὅπλων, καὶ οἱ ἱπποκόμοι ψήχοντες τοὺς ἵππους ψόφον ἐποί- 
80 ουὐν, ἐν τούτῳ ἀναλαβόντες οἱ περὶ Θρασύβουλον τὰ ὅπλα 

δρόμῳ προσέπιπτον : καὶ ἔστι μὲν οὺς αὐτῶν κατέβαλον, 
’ Ν , 50.02 ἃ ΕΣ ε Ν , Ἀ » ’ 

πάντας δὲ τρεψάμενοι ἐδίωξαν ἕξ ἢ ἑπτὰ στάδια, καὶ ἀπέ- 

κτειναν τῶν μὲν ὁπλιτῶν πλέον ἢ εἴκοσι καὶ ἑκατόν, τῶν δὲ 

ἱππέων Νικόστρατόν τε τὸν καλὸν ἐπα ΠΑ ΉΜΈΜΗΝ, καὶ ἄλλους 

836 δὲ δύο, ἔ ετι καταλαβόντες ἐ εν ταῖς εὐναῖς. ἐπαναχωρήσαντες Ἷ 

4 οαρίϊιιϊαίο. "ΤῊΒ νΥὉ Υ 1 ἃ ῬΘΥΒ. ΟὈ]. 
αἰδὸ 28, --- τῶν σκευοφόρων : ἐαηι}- 70 ]- 
ἰοιυογ8. τ ὑπό : ἀθηοῖθβ ἈΡΌΠΟΥ, ἀποβα- 

λόντες ὈΘὶπρ ΘαῸΪΥ. ἴ0 ἃ ΡΆ58. γ ΘΓ; 566 

Η. 820. 
4. λεηλατήσοιεν:: 806. οἱ ἐκ Φυλῆς. --- 

ἐσχατίας : ον δλιγί5 ἴῃ Π6 αἸγθοιίοῃ 

"οὐ Ῥῆν]ο, οἵ {πὸ Τουτὶ ΟΥν ΒΟ {Π6 
ΤΗΪΓΕν 51}}} σοπίτο ] θα, --- ὅσον: δἄν., 
αϑ8 αν α8, αδομί. ---- φυλᾶς : {π αἵνΊΒΙ 08 
οὐ τ6 Ατἰο ΔΥΠῚΥ ΘΟΥΓΟΒΡΟΠαρΘα τὸ 

{Ππο86 οὗ {ΠῸ ῬΘΟΡΪΘ ; 566 00 ἵν. 2. 19. -- 

χωρίῳ: ΔΟΙΠΆΓΠΆΘ, 806, ἴο Τοῦ, χῖν. 32, 
ὙΥ ΠΟ ΠΟΥΟΥΘΙ ν848 40, ποῖ 1, βίδαϊα 

αἰβία πε ἔγσουη ΤΉ νυ ]ο. 

δ. συνειλεγμένων: 
ἑπτακοσίους. 

τη ΒΕ]. 18. περὶ 
Η. 600 ». ΟἿ ἵν. 2. 16, 

ΤΟΥ ΒΙΠ ΔΓ ΘΧΡΓΘΒΒΙΟμΒ. Ασο. ἴο 

Πιοᾶ. χὶν. 33, ΤΉΓΑΒΥ θα] 8᾽ Ι͂ΌΤΟΘ 
ἀπο πηϊθα το ἔν οῖνο μα πατγθά, --- κατα- 
βαίνει: ΤΉ] Ῥοὶπηρ ἃ πηοιηΐαϊη ἴογ- 
ἴΓ688. 

6. πρὸς ἡμέραν : ἐοιραγεὶ αἰαηύτγεαῖ, 
“ἢ ἅμα ἡμέρᾳ, αὖ ἀν ὈγΘΔΚ. --- ὅποι: Ὀ6- 

Ολπ86. ἀνίσταντο ἱπ] Ὀ ] 105. πιοίϊοη ἢ 50 
γἱϊ. τ. 10. -- ἀπὸ τῶν ὅπλων : ὕγοηι {ἦι 
σαι; βίσιοα!ν, τπ6 Ῥ]οΘ ΠΟΥ ΔΓΠῚΒ 

ΘΓ βίδοκοα. ὅ0 ἷν. 5. ὁ δηᾶ ο]βο- 
ΠΟΙ. -- ἔστι... οὕς: 8οηϊδ, 506 α. 

182, ν. ῶ; Η. 9958. --- πλέον: ἴοτ {πῸ 

οὐ ββίοη οἵ ἤ, 566. ὁἢ ἰἰϊϊ. 2. δ. --- καὶ 

δέ: απα αἶδο. "ΤΠ ἴννο ῬΆΓΕΙΟΙΘΒ ΘΟΟῸΤ 
ΑΥΤΟΥ ἃ Ῥγθοραϊηρ τέ δραΐη 111, 4. 24 
Πα ΘἸΒΘΎΠΘΓΘ. 



ΕΛΛΗΝΙΚΑ [Π. 4. 111 

κ ,ὕ Ψ 
δὲ καὶ τρόπαιον στησάμενοι καὶ συσκευασάμενοι ὅπλα τε 
ὅσα ἔλαβον καὶ σκεύη ἀπῆλθον ἐπὶ Φυλῆς. οἱ δὲ ἐξ ἄστεως 
« “Ὁ ’ “ Ἀ ᾽ 5 , 3 5 

ἱππεῖς βοηθήσαντες τῶν μὲν πολεμίων οὐδένα ἔτι εἶδον, 

προσμείναντες δὲ ἕως τοὺς νεκροὺς ἀνείλοντο οἱ προσήκοντες 
40 ἀνεχώρησαν εἰς ἄστυ. ἐκ δὲ τούτου οἱ τριάκοντα, οὐκέτι 8 

νομίζοντες ἀσφαλῆ σφίσι τὰ πράγματα, ἐβουλήθησαν 
3 “ 3 ’ ν ἰοὺ ’ ’ » Βλευσῖνα ἐξιδιώσασθαι, ὥστε εἶναι σφίσι καταφυγήν, εἰ 

δεήσειε. καὶ παραγγείλαντες τοῖς ἱππεῦσιν ἦλθον εἰς ᾿Ελευ- 
ων , Ν --. “ ’ 5 ’ ’ 

σῖνα Κριτίας τε καὶ οἱ ἄλλοι τῶν τριάκοντα: ἐξέτασίν τε 
’ὔ » ἊΝ ε Ὁ“ ’ 5 , ’ὔ 

45 ποιήσαντες ἐν τοῖς ἱππεῦσι, φάσκοντες εἰδέναι βούλεσθαι 
πόσοι εἶεν καὶ πόσης φυλακῆς προσδεήσοιντο, ἐκέλευον 
5 ’ » Ἀ ϑο οὦ Ξ - ἈΝ Ν “Ἁ 

ἀπογράφεσθαι πάντας ' τὸν δ᾽ ἀπογραψάμενον ἀεὶ διὰ τῆς 
, 3 Ν Ν ΄ 5 ᾽ς 3. ΟΝ, Ν ἰοὺ 3 [αν Ν 

πυλίδος ἐπὶ τὴν θάλατταν ἐξιέναι. ἐπὶ δὲ τῷ αἰγιαλῷ τοὺς 
Ν ε ’, Ψ» ᾿ς, ΟΝ ,, Ν ἘΣ , ϑ, Κῷ μὲν ἱππέας ἔνθεν καὶ ἔνθεν κατέστησαν, τὸν δ᾽ ἐξιόντα ἀεὶ 

50 οἱ ὑπηρέται συνέδουν. ἐπεὶ δὲ πάντες συνειλημμένοι ἦσαν, 

Λυσίμαχον τὸν ἵππαρχον ἐκέλευον ἀναγαγόντα παραδοῦναι 
3 Ν ἴων ν ὃ ἰοὺ ὃ, ε ’ 5 ὌΝ ὃ “Ἂ 

αὐτοὺς τοῖς ἕνδεκα. τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ εἰς τὸ ᾿Ωιδεῖον παρε- 9 
’ὔ Ν 5 ἰφὴ ’ ε Α Χ Ἀ »Ν 

κάλεσαν τοὺς ἐν τῷ καταλόγῳ ὁπλίτας καὶ τοὺς ἀλλους 

ἱππέας. ἀναστὰς δὲ Κριτίας ἔλεξεν, Ἡμεῖς, ἔφη, ὦ ἄνδρες, 
5΄ΟΣΝ “Ἐν ΠΥΨΑΤΟ ζ Ν ΄ ν᾿ ΕἾΕΝ ἊΝ δ οὐδὲν ἧττον ὑμῖν κατασκευάζομεν τὴν πολιτείαν ἢ ἡμῖν 

“- “- 3 ἘΠ γς ο “ 
αὐτοῖς. δεῖ οὖν ὑμᾶς, ὥσπερ καὶ τιμῶν μεθέξετε, οὕτω 

Ν π ΄, ὕ κ᾿ Ξ" ΄, 3 
και τῶν κινδύνων μετέχειν. των ουν συνειλημμένων Ἐλευ- 

4 ἥ. οἱ δὲ ἐξ ἄστεος : 566 οἷ. 6. 9. ὈΥ ΠΙοᾶ. χῖν. 32 δηᾶ Τ,γ8. χα. 2, 0 
8. τὰ πράγματα: 866 0η. 3. 18. --- 

ὥστε εἶναι : ΘΧΡΤΘΟΒΒΘΒ ΡΌΓΡΟΒΟ. αι. 200, 
2; Η. 9898 ἃ; ςογ, 111... 10. --- παραγγεί- 
λαντες: νἱΠποὰὺ {πῸ ἴηΐ., ἐλθεῖν ΟΥ 

ἕπεσθαι ὈΘΙΠρΡ' ΒῸΡΡΙΪΘα ἔγομι ἦλθον, 150 

ΥἹ]. ς. 9 παραγγείλας ἡγεῖτο τῷ στρατεύ- 
ματι εὐθὺς ἐπὶ Σπάρτην. --- ἐν τοῖς ἱπ- 
πεῦσι: ΡΟΙΠΔΡΒ τππαᾶϊον" σιαγα 7 {}ε 
δαυαίΐίτη, 5806 ΑΡΡ. 48 ἴο {ΠῸ ἔδοίβ, 566 

ατοίθ Ψ1Π|. 200 1. ΑΟἸἸΚ6 ργοοθραϊηρ' 
ἀϑαϊηβύ {Π6 ΘΙ ΔΙ Π88 15 τοοουηΐρα 

σῖνοβ {πὸ ΠΟΙ οὗ {Πο086. ἃγγθβίθα 

Δ Πα οοπαοιηποα 8485 900. --- ἀπογραψά- 
μενον ἀεί: 566 ΟΠ 1. 4. --- ἀναγαγόντα: 
50. ἴο ΑἸΠ6Ώ5. ---- πυλίδος : αἸπηϊΠα{γ6, 

(7. θυρίς, νησίς, κρηνίς. 

9. τὸ Ὠιδεῖον: ὈπΠ0 Ὀν ῬΘΓΙΟ] 68 
ΠΘΆΓ {Π6 ΒουΠ θα βίθγῃ ἀθο] ν τυ οὗ 1Π68 
ΑΟΤΟΡΟΙΙ5, ἴπ (Π6 ἴοτιη οὐ ἃ Ῥθυβίδῃ 
ἰϑπΐ, 8η4 ΟΥ̓ ΠΑΥ ΠΥ πι5664 ον πλπ5ῖ6 8] 
ῬΘΥΪΟΤΙΊΔΠΟΘΒ. --- τοὺς ἄλλους ἱππέας: 
ἴ.6, [8 ΟΥΠοΥ8 ὙΠῸ 616 ποῦ ΠοΟρΙ 68, 
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ἘΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 

’ ’ 5» ’ ΄ 5 Ν ε “Ὁ ΙῚ »-“ 

σινίων καταψηφιστέον ἐστίν, ἵνα ταὐτὰ ἡμῖν καὶ θαρρῆτε 
καὶ φοβῆσθε. δείξας τέ τι χωρίον, εἰς τοῦτο ἐκέλευε φανε- 

Ν ’ Ν »-“ 

ρὰν φέρειν τὴν ψῆφον. 

ἡμίσει τοῦ ᾿Ωιδείου ἐξωπλισμένοι ἦσαν : ἣν δὲ ταῦτα ἀρε- 
οἱ δὲ Λακωνικοὶ φρουροὶ ἐν τῷ 

Ἀ Ν -“ ΄- ν Ν ἊἉὉ ’ » στὰ καὶ τῶν πολιτῶν ὅσοις τὸ πλεονεκτεῖν μόνον ἔμελεν. 
Ἔκ δὲ τούτων λαβὼν ὁ Θρασύβουλος τοὺς ἀπὸ Φυλῆς 

περὶ χιλίους ἤδη συνειλεγμένους ἀφικνεῖται τῆς νυκτὸς εἰς 
τὸν Πειραιᾷ. οἱ δὲ τριάκοντα ἐπεὶ ἤσθοντο ταῦτα, εὐθὺς 

ἐβοήθουν σύν τε τοῖς Λακωνικοῖς καὶ σὺν τοῖς ἱππεῦσι καὶ 
τοῖς ὁπλίταις - ἔπειτα ἐχώρουν κατὰ τὴν εἰς τὸν Πειραιᾶ 
ε Ν 5» ’ ε δ Ψ Ν ΄Ὁ »Ἤ Ἁ » ’ ἁμαξιτὸν ἀναφέρουσαν. οἱ δὲ ἀπὸ Φυλῆς ἔτι μὲν ἐπεχεί- 

Ν 5 , ᾽ , Ε] λ δὲ ΄ ε , ᾿ ρησαν μὴ ἀνιέναι αὐτούς, ἐπεὶ δὲ μέγας ὃ κύκλος ὧν 
πολλῆς φυλακῆς ἐδόκει δεῖσθαι οὔπω πολλοῖς οὖσι, συν- 

Ρυΐ Κηϊρ}ίβ; 566 οὁἢ 2. 18.---ἔφη: 566 ὁη 

3. 32, ----ἶϑίνα ταὐτά κτέ.: ἴὉΓ {Π6 58 Π16 
ΤΘΆΒ0η Οὗ ᾿π]Ρ] 1] Δ Πρ ΔΒ ΤΠ ΠΥ ἃ8 ΡΟΒ- 
Β]6 ἴῃ {Π6ῚΓ οὐίπηθβ, {πη ΤῊ Ϊσίν Πδα 

σομβίγαϊ πο οἰ Ζθ 8 οἵ τϑβροοί  ὈΠΠ1Πν 
ἴο Ἰρμα {πο ὶγ δἰ ἃ ἴῃ {Π6 βϑίζαγο οὗ νἱο- 
{ἰπ|8.. ΕῸΓ ΘΧΑΠΊΡΙΟ, ϑοογαΐθβ ν᾽Ὰ8 

οτγαογρα νυ] ΤΟῸΤ ΟΥ̓ ΠΘΤΒ ἴο 561Ζ6 ΤΘῸὴ 

οΥ̓͂ ΘΔ] 4 πη} 15. ΟἿ ΡΙαΐ. Αροὶ. 52 ο. -- 
φανερὰν... τὴν ψῆφον: 1.γ8. ΧΠΙ. 37. 
ἀθβοῦῖθοβ {Π6 Ῥγοσθραάϊηρ οὗ {πῸ6 οοπη- 

ΟἿἹ απὰ οὗ {πὸ ΤῊ ΓΙ οἢ ΒΌΟΝ οὐοδᾶ- 

Β'οηβ; οἱ μὲν γὰρ τριάκοντα ἐκάθηντο 

ἐπὶ τῶν βάθρων, οὗ νῦν οἱ πρυτάνεις καθέ- 
ὥνται" δύο δὲ τράπεζαι ἐν τῷ πρόσθεν 

τῶν τριάκοντα ἐκείσθην- τὴν δὲ ψῆφον 

οὐκ εἰς καδίσκους ἀλλὰ φανερὰν ἐπὶ τὰς 
τραπέζας ταύτας ἔδει τίθεσθαι, τὴν μὲν 

ἐπὶ τὴν πρώτην, τὴν δὲ καθαιροῦσαν ἐπὶ 

ΤῊ βίυ 16 οἵ νοίϊηρ νγ88 
ἀονιβοα ἴον {π 6 ἱπεϊπηϊαἰϊοη οἵ {Π6 

γΟΐΘΓ, ΤῸΓ ΠΟ πὴ ᾿ΐ τνἃ8. ΠῸ ΘΑΒΥ {πϊηρ 

ἴο οαβίῖ ἃπ ρθη δἄνογβο Ὀ8]]οῖ ἴῃ 1Π6 

ἴθ οἵ {πῸ δυο 1658. 5ο ἴο0 ΤΊ πο. 

ἵν. 74. 3. 866. οἡ ἷ. 7. 9. --- φανεράν: 
ἴον {π6 Ροβίομ, 566 οἡ 3. ὅθ. 

τὴν ὑστέραν. 

10. ἐξωπλισμένοι ἦσαν : 1τ06γ6 τπ 6 Υ 
αὐηιδ, τ 6. ΡΠΡΙ, ὀχργοββίηρ “16 οοη- 

τἰπαδποθ οὗ τπ6 σοβαϊῦ οἵ {Π6 δοίίοῃ 
ἄονγῃ ἴο ἴΠ6 ρμαβὲ {ἰπ|0 τϑίθγγρα ἰο. 

ΑΜΤ. 17, ν. 2. ΟἸδβ. {π6 οιϊδβίϊο 

ΔΥΥΔΗρΡΘΙΠΘηΐ: οἱ δὲ... ἦσαν: ἦν δὲ 

ταῦτα. --- ταῦτα ἀρεστὰ κτέ.: ΤΥ 51Ὰ8 

ΒΆΥΒ. ΠΊΟΤΘ ΘΧΡΙΪΟΙΠν {χαι. 62) ἐλθὼν 

(Ἐρατοσθένης) μετὰ τῶν συναρχόντων 
εἰς Σαλαμῖνα καὶ ᾿Ελευσῖνάδε τριακοσίους 
τῶν πολιτῶν ἀπήγαγεν εἰς τὸ δεσμωτή- 

ριον καὶ μιᾷ ψήφῳ αὐτῶν ἁπάντων θάνα- 
τον κατεψηφίσατο. --- ἀφικνεῖται : ΤΟῸΓ 
ἄδνβ αἴζου {πῸ νἱοΐουν πιθητοπραᾶ ἴῃ 
ὁ; τ 19. -- ἀναφέρουσαν: {ΠῸ Ῥοηϊη- 
5.4 οἵ {πΠῸ ῬΊΓΑΘΙΒ 18. ἈΠῚν πα τὶ βὶηρ 

στουμπᾶ. ΤῊ ΟΥΟΓ οὗὁἨ νγόογβ 18 ἃ8 ἴῃ 

1ϊ. 1. 1 δηᾶ ἔτγρα. --- ἔτι μέν : ΠΟΑΤΙΥ 
οααὶν, ἴο τέως μέν, 70Υ α {ΐπιε; ῬΤῸΡ- 
ΘΥΙΥ ἀπ1}} π6 πηοπηθηΐ ἱπαϊοαϊθα ἴῃ 
{πὸ ποχί οἴδαβο; οὐ Ἅη. νἱ. 2. 16 Ξενο- 

φῶν ἔτι μὲν ἐπεχείρησεν ἐκπλεῦσαι" θυ- 
ομένῳ δὲ αὐτῷ ἐσήμηνεν ὃ θεὸς κτὲ. --- 

ἀνιέναι: ἰεἰ ἐδόηι σοηῖθ αι; 80 ΥἹ]. 2.12; 

866 0ῃ 2. 20. --- οὖσι: 86. αὐτοῖς, ΘΟηΒΕ. 
1 ἐδόκει. --- Μουνυχίαν: 8. 1 οἢ 
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ἙΛΛΗΝΙΚᾺ ΠΙ. 4. 

’ 5» Ν Ν ’ « 5» 5 “ » 

εσπειράθησαν ἐπὶ τὴν Μουνυχίαν. οἱ δ᾽ ἐκ τοῦ ἄστεως 

εἰς τὴν Ἱ[ἱπποδάμειον ἀγορὰν ἐλθόντες πρῶτον μὲν συνε- 
ὕ ΄ 5" “ὦ Ν ε ΄ ἃ ’ Ρ σι δ Ν 

τάξαντο, ὥστε ἐμπλῆσαι τὴν ὁδόν, ἣ φέρει πρός τε τὸ ἱερὸν 
»"» ,ὕ 5 ’ὕ Ἀ Ν ,, ἈΝ 5 ὔὕ 

τῆς Μουνυχίας ᾿Αρτέμιδος καὶ τὸ Βενδίδειον - καὶ ἐγένοντο 
,ὔ ΕῚ » ΕΥ 5» Ἁ ’ » ’ὔὕ [2 ἈΝ 

15 βάθος οὐκ ἔλαττον ἢ ἐπὶ πεντήκοντα ἀσπίδων. οὕτω δὲ 
ἊΝ » ’ ᾿, ε Ἀ ἊΝ Ν Ὁ“ » “' 

συντεταγμένοι ἐχώρουν ἄνω. οἱ δὲ ἀπὸ Φυλῆς ἀντενέ- 

πλησαν μὲν τὴν ὁδόν, βάθος δὲ οὐ πλέον ἢ εἰς δέκα ὁπλί. 

τας ἐγένοντο. ἐτάχθησαν μέντοι ἐπ᾽ αὐτοῖς πελτοφόροι τε 
Ἀ Ἀ Φ' ’ 5» Ἀ Ἁ Α ε ’ 

καὶ ψιλοὶ ἀκοντισταΐῖ, ἐπὶ δὲ τούτοις οἱ πετροβόλοι. 

80 μέντοι συχνοὶ ἦσαν καὶ γὰρ αὐτόθεν προσεγένοντο. 
οὗτοι 

» ἐν 
Ἧν Ν ΄ Ἐν “5 ΄,΄ ΄ δ ΕῚ ᾽ “ 
ᾧ δὲ προσήεσαν οἱ ἐναντίοι, Θρασύβουλος τοὺς μετ᾽ αὐτοῦ 

’ ᾽ὕ Ν » ΄, Ν ϑιντ δν ’ δε 3 

θέσθαι κελεύσας τὰς ἀσπίδας καὶ αὐτὸς θέμενος, τὰ ὃ 
ΕΝ “- 

ἄλλα ὅπλα ἔχων, κατὰ μέσον στὰς ἔλεξεν - Ανδρες πολῖ- 
Ν Ἀ ’ὔ δὶ Ν » »-“ ε ΄“"ἢ' ͵ὔ 

ται, τοὺς μὲν διδάξαι, τοὺς δὲ ἀναμνῆσαι ὑμῶν βούλομαι 
Ν “ Ν “-“ 

85 ὅτι εἰσὶ τῶν προσιόντων οἱ μὲν τὸ δεξιὸν ἔχοντες οὺς ὑμεῖς 
ε ν»")Ἥ) ἊΝ Δ "ὃ ’ ε δ᾽ ι ἜΡα" “ 5» ’΄ ἡμέραν πέμπτην τρεψάμενοι ἐδιώξατε, οἱ δ᾽ ἐπὶ τοῦ εὐωνύ- 
μου ἔσχατοι, οὗτοι δὴ οἱ τριάκοντα, οἱ ἡμᾶς καὶ πόλεως 
9. ’ 5 ἈΝ 5» “ Ἁ 5 ΄“ 5 ,ὔ Ἁ ἀπεστέρουν οὐδὲν ἀδικοῦντας καὶ οἰκιῶν ἐξήλαυνον καὶ 

Ν ’ “ ε ’ 5» ’ » Ν ΄“. 

τοὺς φιλτάτους τῶν ἡμετέρων ἀπεσημαίνοντο. ἀλλὰ νῦν 
΄Ρϑφ » α ᾿ 90 τοι παραγεγένηνται οὗ οὗτοι μὲν οὔποτε ᾧοντο, ἡμεῖς δὲ 

{Π6ῚΓ ΒΌΡΘΓΪΟΥ ΠΌΠΙΡΟΙΒ. ΤΠΘ6 ἀ518] 
ἀορίῃ οὗ {π6 ΡΠ ΑΙ ΠΧ νγὰ8 οἱρηῦ τηθη. 

4 [Π6 οαβύ β4θ οἵ {π6 φρϑῃίπβιϊα οἵ {ΠῸ 

Ῥίγαθυβ. 866 οἡ 18. 

11, οἱ ἐκ τοῦ ἄστεως: εΓ οἱ ἀπὸ Φυ- 
λῆς ΔΌΟΥΘ, 8η4 ποίΐθ {πὸ δοουγαΐθ τπ86 οὗ 
ῬΙΘΡΒ. --- Ἱπποδάμειον : ΗΙρΡΡοΟάδΙητ5 
οἵ ΜιΙδίαβ, Ὧἃπ το θοῦ 1 {Π6 {{π|6 οὗ 

Ῥρυίοὶθβ, δα βιρογὶπίθπαρα {Π6 Ὀ11ἃ- 

ἴηρ οὗ {π6 οἷΐγ οὗ {π6 ῬΙτδθιβ ἃπα Π84 
{8 Κη ρστγραῦ ρϑῖπβ ἴῃ {Π6 Δαογῃμηθηΐ 

οὗ 7πΠ6 ῬΈΡΙΠΙΟ βαῦδγρ, ψ ΒΙΟἢ ἴον {Ππαὺ 

ΓΘΟΆΒΟΠ νγἃ8 ΠΔΙΠΘα Αἴξΐου Πΐπη. --- Βενδί- 
δειον: ἰθπρὶ6 οἵ Αγΐθπηϊβ Βοπαϊβ, ἃ 
ΤΗγϑοίδη ροααθββ, ΠοβΘ ὑγουβῃὶρ Πα 
ῬΘθη ἱπίσοαιορα το ΑἰΠθη5 ποῖ ΠΊΔΠΥ 
γ ΑΓΒ Ὀοίοτο. --- ἐπὶ πεντήκοντα ἀσπί- 
δων: Ὀθοδαβθ οὗ {Π6 1ἰπηϊ 64 5Βρ808 δπά 

-- αοἰς δέκα ὁπλίτας. ἱπβίοδα οἵ ἐπὶ 
δέκα ὁπλιτῶν, ἴο ἀφποίθ {Π6 στραϊίθϑὺ 

ἀθρίῃ αἰξαϊηρά. 

12. ἐπ᾽ αὐτοῖς : ὀελίπα ἰἤφηι, ςΥ, 1. τ. 

94 ἐπὶ πᾶσιν.--- προσεγένοντο. {Π6 511]. 
15 πηρ]]ρα ἴῃ οὗτοι, 5πμοήι αἰἰΐε8. 

18. ἡμέραν πέμπτην - Ἴθι αῃϑ8 αφο. 
Ὁ. 101} πὸ ἘΠῚ 121: ἘΠ ΠΣ ΝΣ 5:..2Ὅ 4 

τὴν θυγατέρα ἐνάτην ἡμέραν γεγαμημέ- 
νην. ---- οὗτοι δή: 866 ὁη ἷ. 7. 26, ἀπά 
ποίθ {π6 Δ464 5βίγϑββ οἵ δή. --- ἀπεση- 
μαίνοντο: ργοβοτγῖδεα,, αἰοοπιεα ἰο ἀδαίδ; 
οἰβονπογο οὗ {πίηρβ, οοη βοαίοε, ο, 3. 
21. --- οὗ ᾧοντο : 50. παραγενέσθαι ἄν. 
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ὝΒ. ὦ 
αει εὐχόμεθα. 

ἘΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 

’ ε Ν ’ 2 Ν Ν ΦᾺ 

καθέσταμεν " οι δὲ θεοί, ΟΤι ποτε και δειπνοῦντες συνε- 

λαμβανόμεθα καὶ καθεύδοντες καὶ ἀγοράζοντες, οἱ δὲ καὶ 

οὐχ ὅπως ἀδικοῦντες, ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἐπιδημοῦντες ἐφυγαδευό- 
95 μεθα, νῦν φανερῶς ἡμῖν συμμαχοῦσι. 

Ν Ν " 507 
και γαρ εν εὐδίᾳ 

χειμῶνα ποιοῦσιν, ὅταν ἡμῖν συμφέρῃ, καὶ ὅταν ἐγχειρῶ- 
“ ᾿, ν 

μεν, πολλῶν ὄντων ἐναντίων ὀλίγοις οὖσι τρόπαια ἵστα- 

σθαι διδόασι" καὶ νῦν δὲ κεκομίκασιν ἡμᾶς εἰς χωρίον, ἐν 
τ ς Ν - (λλ Ἂν ΕΙ ΄, Ψ» « 
ᾧ οὗτοι μὲν οὔτε βάλλειν οὔτε ἀκοντίζειν ὑπὲρ τῶν προ- 

΄, Ν Ν Ν μὰ 5.7 ,ὔ 5. »Ψ ε ΄Ὁ Ν 
100 τεταγμένων διὰ τὸ προς ὄρθιον ἰέναι δύναιντ᾽ ἄν, ἡμέεις δὲ 

᾽ Ν ’ Ἁ ’ » ’ Ἀ 3 ’, ᾿ 

εἰς ΤΟ Καταντες και δόρατα ἀφιέντες και ακοντια και 

’ 5 ’ κ » ΄“ Ἀ Ν ΄ 

πέτρους ἐξιξόμεθά τε αὐτῶν καὶ πολλοὺς κατατρώσομεν. 
Ἀ ν ἈΝ ᾿, »-" - 

καὶ ᾧετο μὲν ἄν τις δεήσειν τοῖς γε πρωτοστάταις ἐκ τοῦ 

ἴσου μάχεσθαι" νῦν δέ, ἂν ὑμεῖς, ὥσπερ προσήκει, προ- 
το θύμως ἀφιῆτε τὰ βέλη, ἁμαρτήσεται μὲν οὐδεὶς ᾧν γε 

Ἀ ε δὃ , ’ Ν ’ 5ι᾿ ε Ν 

μεστὴ ἡ ὁδός, φυλαττόμενοι δὲ δραπετεύσουσιν ἀεὶ ὑπὸ 
“ 5 ’ὔ . » ΄ ν Ν Ν ,’ 

ταις ασπισιν" ὠὡστε ἐξέσται ὠσπέερ τυφλοὺς και τυπτειν 

ὅπου ἂν βουλώμεθα καὶ ἐναλλομένους ἀνατρέπειν. ἀλλ᾽, 
353.ϑ᾿ῆῖὺν δ σ΄ Ν Ἂν ΄ ΄ ε “ ΄ 
ω αν ρβές, οὐυτω Χρὴ ποιέειν οπῶὼς εκαστος Τις εαυτῷῳ συνει- 

110 σεται τῆς νίκης αἰτιώτατος ὦν. 
- Ν ε “ δ Ν 

αυτή γαρ μιν, αν θεὸς 

΄ “ 5 ’, Ἀ ΄ Ἀ » Ν ΕῚ 

θέλῃ, νυν ἀποδώσει και πατρίδα και οἰκους και ἐλευθε.- 

,΄, Ν Ν Ν “-“ ζω Ν - μ ο 
ριαν και τιμας και παῖδας, οις εἰσί, και γυναικας. ω 

14. οἱ δὲ καί: απαὶ πιά 100} 60}- 
{Πρ 85 ἰἴ οἱ μὲν συνελαμβανόμεθα 

Ργοθοοάρα ; εὐ 1. 28. --- οὐχ ὅπως, 

ἀλλ᾽ οὐδ᾽; ποί οπΐψ ποί, διιῖ ποί εὐδὴ ; 

Η, 1035 4. 866 οη 3. δ; οἴ ν. 4. 54. 

- ἐν εὐδίᾳ κτέ.: ν 1 σοΐρσοποθ ἴοὸ 9, 
θ, --- ἐγχειρῶμεν : 408., ἑαζε απ ιλιίπῳ ἴπ 
καπά.. ---- οὖσι: 8ς. ἡμῖν. 

16. ὑπέρ: ““οὐεν {λ6 πεαεὶς Ὁ Ον. 

Υἱ. 3. 24 τοξεύοντες ὑπὲρ τῶν πρόσθεν 

πάντων, Υἱϊ!. ς, 12 τοξεύοιεν ὑπὲρ τῶν 

ὁπλιτῶν. --- πρὸς ὄρθιον: ({1ὸ 111} αὐ 

Μαυηγο ΐα 8 {π0 ΒΙρηοβῦ ο]οναίίοη οὗ 
{πὸ Ῥϑῃίπβια, ἀΡοὺΐ 80 πηρίγοβ. 

10. ᾧετο... ἄν τις : ΒΥρΡοί(ποϊοα] 
ἰπᾶ. ὅθ ἃ. 220, 2; Ἡ. 898 ; 908. --- 

τοῖς πρωτοστάταις : ἰλοδε ἐπ ἐλ ἡγοηὶ 
ταπῖς οἵ {πὸ ὁποῖην. “πὸ πϊρ}ΐ Β0}- 
Ῥοβθ {παῦ αἱ ἰϑραβῦ ἀραϊπβί ἴῃ Τγοηΐ 
ΓΚ οἵ {Π6 ΘΠΟΙΥ πὸ Βῃουϊα ποί 
πᾶν πὸ δἀναπίαρο οὗ ροβί(ἰοη." -- 
ἐναλλομένους : οοηδῖ,. ὙΠῚῊ ἡμᾶς, {π6 

1} 0}1604 Βι0]. οὗ ἀνατρέπειν. 

37) ὅπως δ ἢ συνείσεται ; ΟὈ]. 

» Ν ν , ᾽ ,’ Ε] “-“ 

ἔχοντες γὰρ ὅπλα μὲν ἐναντίοι αὐτοῖς 14 

18 

16 

1 τ 



ἘΛΛΗΝΙΚΑ ΠΙ. 4. 11: 

’ δῆ ἂᾶἃ ἃ ε “Ὁ ΄ » (ὃ ᾿ “- 

μακάριοι δῆτα, οἱ ἂν ἡμῶν νικήσαντες ἐπίδωσι τὴν πασῶν 

ἡδίστην ἡμέραν. 
᾿ ν ΕᾺ 

116 μείονυ γὰρ οὐδεὶς οὕτω πλούσιος ὧν καλοῦ τεύξεται. 

3 ’, Ν ας ὦ 5» ’, 

εὐδαίμων δὲ και ἂν τις ἀποθάνῃ" μνη- 

ΕἸ ,ὕ Ἀ κὺ Ε] Ν 8δ΄’..». ἣν Ν ᾿ “ ΄ Ν 

ἐξάρξω μὲν οὖν ἐγὼ ἡνίκ᾽ ἂν καιρὸς ἢ παιᾶνα ὅταν δὲ 
Ν 5 ’ὔ ,΄ ’ ’ ε Ν 

τὸν ᾿Ενυάλιον παρακαλέσωμεν, τότε πάντες ὁμοθυμαδὸν 
᾿- 25. Δ΄. τε ΄, ΄ κ ᾿ ὃ ἀνθ᾽ ὧν ὑβρίσθημεν τιμωρώμεθα τοὺς ἀνὸδρας. 

Ταῦτα δ᾽ εἰπὼν καὶ μεταστραφεὶς πρὸς τοὺς ἐναντίους 18 
120 ἡσυχίαν εἶχε: καὶ γὰρ ὃ μάντις παρήγγελλεν αὐτοῖς μὴ 

πρότερον ἐπιτίθεσθαι, πρὶν τῶν σφετέρων ἢ πέσοι τις ἢ 
τρωθείη ἐπειδὰν μέντοι τοῦτο γένηται, ἡγησόμεθα μέν, 

ἔφη, ἡμεῖς, νίκη δ᾽ ὑμῖν ἔσται ἑπομένοις, ἐμοὶ μέντοι 
’ "4 , “ Ν 3 3 ’ὔ 3 5»... 8 Ἁ 

θάνατος, ὥς γέ μοι δοκεῖ. καὶ οὐκ ἐψεύσατο, ἀλλ᾽ ἐπεὶ 19 
» Γὰ Ἂς Ψ ἂν. γᾺ, Ν Ψ ε ἣν δ Ἂς 

195 ἀνέλαβον τὰ ὅπλα, αὐτὸς μὲν ὥσπερ ὑπὸ μοίρας τινὸς 
ἀγόμενος ἐκπηδήσας πρῶτος ἐμπεσὼν τοῖς πολεμίοις ἀπο- 
θνήσκει, καὶ τέθαπται ἐν τῇ διαβά ῦ Κηφισοῦ οἱ δ᾽ ἥσκει, καὶ τέθαπται ἐν τῇ διαβάσει τοῦ Κηφισοῦ - οἱ 
ἄλλοι ἐνίκων καὶ κατεδίωξαν μέχρι τοῦ ὁμαλοῦ. ἀπέθα.- 

5 5 “ “ Ν ’ ,ὔ ἘΚ - Ξ 

νον δ᾽ ἐνταῦθα τῶν μὲν τριάκοντα Κριτίας τε καὶ ἹἹππό- 

ΟΙαιβθ δου ὑοῦ οἵ β γι νίηρ, ες, 
α. 2117; Η. 888. ---καστός τις: εαοΐ 

ὁπ6. 80 8180 πᾶς τις, 866 Η. Τ09. --- 

τὴν πασῶν ἡδίστην ἡμέραν, ἴον {ΠῸ 8ἃτ- 
τϑηροτηθηΐ, οὐ, 22 τὸν πάντων αἴσχιστον. 

- οὕτω: οοῃϑδύ. ἢ καλοῦ. ἘῸΓ οιη- 
ῬΠδβὶβ, οὕτως 15. πού ΟἿ]γΥ Ρ]δορα δἵζου 
105 ννογα (88 ἰπ 1. 7. 20), θα 4150 βθρᾶ- 
ταίθα ἔγοιῃ [Ὁ ὈΥ ἱπίγι θα νοσάβ, οὶ 
111. 5.24. ἘὩΓΡΓΠΟΥ, {Π6 ᾿π τ 6 4 γοσ 5 
πλούσιος ὥν, εὐόη {7} 15 το, τθοθῖνο ἃ 
σογίδ! ἢ ΘΠ Ρ 8515 ΠΟΙΡ, 8ἃ8 ἴῃ Ηαΐ. νἱ!]. 

46 ἐν γὰρ οὕτω βραχέι βίῳ οὐδεὶς οὕτω 

ἄνθρωπος ἐὼν εὐδαίμων πέφυκε. --- ἐξ- 
ἄρξω κτέ. : {π6 ῬΆΘ68Π, 8 Ἰῃηγοοδίϊοη ΟΥ 
ΒΥΠῚΠ ΟΥΙΡΊΠΑΙΠΥ ἴοὸ ΑΡΟ]]Ο {Π6 σοῦ οὗ 

ἀθΠ συ ΠΟ06, 4η4 {Π6η ἴο ΟἾΠΟΥ αο (165 

(«ἢ ἴν. 7. 4) ἃ85. γγ»6]1, τυὰβ βυπρ 75ὺ Ὀ6- 

ἴοτθ Ῥαί6, ἀπ ἴπθὴ {πῃ νψῖ-σοα 

᾿ἘΕνυάλιος νγὰ8 081164 Ἅ ἼΡΟΠ ΜἸ ἃ Ἰουᾶ 
ΟΥΥ (ἀλαλάζειν). ὅ66 “4.1. 8.18. ΤΠΘ 
Ῥϑθδῃ νγδαβ 4150 ΒΠΡ' ἃ8 ἃ ΠΥΠΊη οἵ 
γ]ΟΙΟΓΥ ἃ Πα Ρ6806. --- ἀνθ᾽ ὧν ὑβρίσθη- 
μεν: “ἴη τοηιίξαί Γ᾽ ἐμ6 τηϑιἰ5 τυ ἤαὺυς 
δοτπε, ἀοοαν]η, 

18. ὁ μάντις : [Π6 «ἁγί. 15. πι66, Β6- 
Οδ 1156 ΟΠΘ ΟΥ ΠΟΙ ΒΘΟΓΒΎΘΙΘΟΤΘΡΊΪΑΤΙΥ 

αὐϊαοῃοα ἴο {Π6 ΔΓΠΊΥ, οὐ, Ηαΐ, νἱϊ. 228 ; 
ΤΠαςο. νἱ. 69. --- πρότερον, πρίν : 566 0 
ι. 24. --- πρὶν πέσοι: ἃ. ἢπ΄ῖΐθ γΘΥῸ 15 
5118] νυ! {ἢ} πρίν ΑΥΤΘΥ ἃ πορ. --- ἔφη: 56. 
ὁ μάντις. ΕἘῸΓ {Π6 Οἴδηρθ ἔτοτιῃ ἱπα]γ. 
ἴο αἴτν. α156., 5866 ΟΠ 1. 1. 28. 

19. τὰ ὅπλα: 1.6. τὰς ἀσπίδας, ς. 12. 
-- αὐτός : ἴ0 ΘΙΠΡΠ851ΖΘ {Π6 Δη{1Π6 515 
ἴο οἱ δὲ ἄλλοι. ---- τέθαπται : [68 διιγῖεά. 
ΤΠΘ ΡΥ. ΘΧΡΓΘΒ868 {Π6 βίαίθ ἃ8 1{ νγἃβ 

αὖ 1Π6 {πη6 οἵ νυϊηρ, οὐ 59; 866 ὁῃ 



110 ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 

Ιϑόμαχος, τῶν δ᾽ ἐν Πειραιεῖ δέκα ἀρχόντων Χαρμίδης ὁ 
Γλαύκωνος, τῶν δ᾽ ἄλλων περὶ ἑβδομήκοντα. 

Ἀ ἣν, Ν 

και τα μὲν 

ὅπλα ἔλαβον, τοὺς δὲ χιτῶνας οὐδενὸς τῶν πολιτῶν ἐσκύ- 

λευσαν. 
ἄς το ἢ . “- , ν Ν Ν ε 
επει δὲ Τουτο Εγένετο και τους νεκρους πυπο- 

σπόνδους ἀπεδίδοσαν, προσιόντες ἀλλήλοις πολλοὶ διελέ- 
186 γοντο. Κλεόκριτος δὲ ὁ τῶν μυστῶν κῆρυξ, μάλ᾽ εὔφωνος 

ὦν, κατασιωπησάμενος ἔλεξεν - ΓΛνδρες πολῖται, τί ἡμᾶς 
5» ’ ’, » “Ὁ ’ ε “Ὁ Ν ε - 

ἐξελαύνετε ; τί ἀποκτεῖναι βούλεσθε; ἡμεῖς γὰρ ὑμᾶς 
Ἀ 

κακὸν μὲν οὐδὲν πώποτε ἐποιήσαμεν, μετεσχήκαμεν δὲ 
“-“ Ἀ ες ΄“ “ ’ Ἀ “-“ Ν »-“ 

ὑμῖν και ιερὼν των σεέεμνοτάτων και θυσιῶν και ἑορτῶν 

140 τῶν καλλίστων, καὶ συγχορευταὶ καὶ συμφοιτηταὶ γεγενή- 

μεθα καὶ συστρατιῶται, καὶ πολλὰ μεθ᾽ ὑμῶν κεκινδυνεύ- 
Ἀ ΄ Ἀ “-“ “ 

καμεν καὶ κατὰ γὴν καὶ κατὰ θάλατταν ὑπὲρ τῆς κοινῆς 
» , «ες ΄- ’ Ν » ’ 

ἀμφοτέρων ἡμῶν σωτηὴριας τε και ἐλευθερίας. πρὸς θεῶν 

πατρῴων καὶ μητρῴων καὶ συγγενείας καὶ κηδεστίας καὶ 
ε ΄ ’, Ν , Ν “ 5 ’,ὔ 

145 ἑταιρίας, πάντων γὰρ τούτων πολλοὶ κοινωνοῦμεν ἀλλή- 

λοις, αἰδούμενοι καὶ θεοὺς καὶ ἀνθρώπους παύσασθε ἁμαρ- 

4 10. --- τῶν δ᾽ ἐν Πειραιεῖ δέκα: ἃ ρον- 
ογηΐπρ θοατὰ ἀπάθι {πὸ “Π ἰτν ; ΡΠ. 
1)γ8. 15, εὐθὺς δὲ καὶ τὰ περὶ τὴν πολι- 

τείαν ἐκίνησε (ὃ Λύσανδρος) τριάκοντα 

μὲν ἐν ἄστει δέκα δὲ ἐν Πειραιεῖ κατα- 
στήσας ἄρχοντας. --- Χορμίδης : ἃ απ- 
οἷο οἵ ῬΙαΐο πα ἃ ΦὈΥΠΊΘΙ νναγὰ οἵ 
Οτιταβ. Χρη. ἤδηι. ᾿ἰϊ. 7. 1 64}18. ΠῚ πη 

ἀξιόλογον ἄνδρα καὶ πολλῷ δυνατώτερον 
τῶν τὰ πολιτικὰ τότε πραττόντων. --- 

περὶ ἑβδομήκοντα : 8566 οἢ ὅ. --- προσ- 
ιόντες κτέ. : δοᾷ οἵ οί Ῥδγίϊθβ. 
ΟΓ Ί,γ8. χαι. 89 ἐπειδὴ .. 

διαλλαγῶν οἱ λόγοι ἐγίνοντο, πολλὰς 
ἑκάτεροι ἐλπίδας εἴχομεν πρὸς ἀλλήλους 

ἔσεσθαι ὡς ἀμφότεροι ἐδείξαμεν. 

20. ὁ τῶν μυστῶν κήρυξ: {πὸ ΤοῸΓ 
ῬΟΓΒΟΠΒ πποβὲ Ῥγοιϊηϊποηΐ ἴῃ {ΠῸ 66]6- 

Ὀγαϊΐοη οὗ {Πρ ΕἸΘῸΒΙ Πα π΄ Τὴ δἰ τ 8 

ΘΓ ἴΠ6 ἱεροφάντης, {Ππ|ὸ δᾳδοῦχος, {Π|6 

. περὶ τῶν 

ἱεροκῆρυξ ἃπιᾷ {πῸ ὁ ἐπὶ βωμοῦ, 4}1 ἔτοτῃ 
1η6 ἀποῖθηΐ Ῥγθβί!ν ΤᾺ ΠΏ] 165. οὐ {Π6 
Ευπηο!ρΙάδθ πὰ Οὐ ΓΥ 068. --- κατασιω- 
πησάμενος : αὔῦεν" οὐϊαϊηΐης δίίοηιθο, βθοι- 
ἵπῳ αἰτοπίϊοη, ΝΥ ΠΘΥΘἃ 8 κατεσιώπησαν (Υ͂. 

4. 1) ἰβ δοῖ. δηα {γᾶη8. βιεποοα.. --- 
ἡμῶν: ἴογ {πΠῸ μΡοβί(ϊομ, 866 (ἃ, 142, 4, 

Ν' 9 7 Η. 9190. 

21. ἑταιρίας : {Π6 ἑταιρίαι ΓΘ Ρο- 
{104} ΟἸᾺ 05, 650. ἴῃ ἀθιηοογαίίο βίαίθβ, 
ΟΥΙΡΊΠΑ}ν ἀοβίρηοα τὸ (Π6. τηυΐαδ] 
ΒΌΡΡοτί οὗ {Π6]Γ ΤΟΙ ΌΘΓΒ ἴῃ ΘΙ ΘΟ 08 

ἃ ηἃ Ὀοίοτο οουγίβ, αὐζουννασὰβ δρᾶ 

ΠΙΟΥΥΘΥΘΙ 88. ὉΠΙΟῺΒ ἴῸΓ {Ππ6 Ῥγοπιοίϊοη 

οἵ φῬο ἴοι] ἀπ Ραγίν οηᾶβ. ΤΟΥ 
ὙΟΓΘ 4180 ΟΔ]]οα συνωμοσίαι. ΕῸΓ ἃ 

τοτγο ἀρίαι ρα αδοοοιηΐ, βο0 τοῖο ΥἹ. 

200; 11. 18 7, Μοάογῃ δηδ)ορὶθβ 

ἈΡΡΟΩΓ ἴῃ {πὸ σα] 8. οἵ {πὸ πη α]8 

5.08, γα ἀ68- ἀπ η8, {πὸ Τα πα Τωραρθ, 

21 



ἙΛΛΗΝΙΚΑ [Π. 4. 

, ᾽ ᾿ ΄ Ν ᾿ , ω 5 
τάνοντες εἰς τὴν πατρίδα, καὶ μὴ πείθεσθε τοῖς ἀνοσιω- 

, ΄ ἃ γὼ ΄ Ψ 5, Ν ΤΣ κα 
τ Τατοὶιῖς τριάκοντα, οὐ ἰδίων κερδέων ενεκα ὀλίγου δεῖν 

», » ΄ 3 ’ 5 3 Ν Ν “ἡ ΄ 

πλείους ἀπεκτόνασιν ᾿Αθηναίων ἐν ὀκτὼ μησὶν ἢ πάντες 

160 Πελοποννήσιοι δέκα ἔτη πολεμοῦντες. ἐξὸν δ᾽ ἡμῖν ἐν 
5 [4 Ἃ , θ - κ᾿ ΄ ᾿» β ᾿ 

εἰρήνῃ πολιτεύεσθαι, οὗτοι τὸν πάντων αἰσχιστὸν τε καὶ 

χαλεπώτατον καὶ ἀνοσιώτατον καὶ 
5» ’ ’ὔ ε “ Ν 

ἀνθρώποις πόλεμον ἡμῖν πρὸς 
᾽ ᾿ς τῷ ΄, Γν “ ἀλλ᾽ εὖ γε μέντοι ἐπίστασθε ὅτι 

ΕἾ Ν ων Ἀ 

ἔχθιστον καὶ θεοῖς καὶ 
» ’ ’ 

ἀλλήλους παρέχουσνν. 
Ν »-“ “ ε 3 ε “ 

καὶ τῶν νῦν ὑφ᾽ ἡμῶν 
5» ’ 5» ’ὔ ε “-“ ΕῚ Ν Ν ε »" » ἃ 

166 ἀποθανόντων οὐ μόνον ὑμεῖς ἀλλὰ καὶ ἡμεις ἔστιν οὗς 

πολλὰ κατεδακρύσαμεν. 
ε Ν “ 3, «ε Ν Ν ἊΝ Ν 

Ο μὲν τοιαῦτα ἔλεγεν - οἱ δὲ λοιποὶ ἄρχοντες καὶ 
Ν “3. Ἁ “ 

διὰ τὸ τοιαῦτα προσακούειν τοὺς μεθ᾽ ἑαυτῶν ἀπήγαγον 
3 ᾿ξ ΑΡ 

εἰς ΤΟ αστυ. 
κ᾿ 8᾽ ε ΄ ε Ν ΄ ΄, δ 

ΤΊ υστέεραιᾳ οι μεν τριάκοντα παᾶανυ Οοὴ 

160 ταπεινοὶ καὶ ἔρημοι συνεκάθηντο ἐν τῷ συνεδρίῳ : τῶν δὲ 
τρισχιλίων ὅπου ἕκαστοι τεταγμένοι ἦσαν, πανταχοῦ διε- 
φέροντο πρὸς ἀλλήλους. νψ Ν 

ὅσοι μὲν γὰρ ἐπεποιήκεσάν τι 
’, Ν 5 “ 5» ΄ ε 5 ’, 

βιαιότερον καὶ ἐφοβοῦντο, ἐντόνως ἔλεγον ὡς οὐ χρείη 

καθυφίεσθαι τοῖς ἐν Πειραιεῖ. 
Ψ ΟΕ ὅπ ν 
οσοι δὲ επιστευον μηδὲν 

166 ἠδικηκέναι, αὐτοί τε ἀνελογίζοντο καὶ τοὺς ἄλλους ἐδί- 

4 5θογϑί βοοϊθίϊθβ, ἃπα οο]]ορο ἔγαίθγηϊ- 
1168. --- ἁμαρτάνοντες : ΒΙΡΡΙΘΠΙΘΠΙΔΤΥ 
Ρδτίῖο. -- οἱ τριάκοντα: 566 Οη 3. 18. 

-π- κερδέων : ἴΠ6 πποοηίγαοίοα ΌΤΙ 
4150 40; Ογν. ἵν. 2. 48. --- ὀλίγου δεῖν: 
αἰπιοδξί, ἃ. 208; Η. 966. --- πλείους 
κτὲ.: Β Βα θηΐ ογαΐογβ ρμαῦ {Π6 πατη- 
ῬοῚ οὗ {πο086 θχϑουίρα νἱτποῦύ {Ὑ14] δὐ 
1500 ; 1506. γιι. 67; χχ. 11; δπα Αιθββεῆ. 

τι. 295. --- δέκα ἔτη: ν 11} τ ἔθυθ ποθ 
το {π6 ἀυταίοῃ οὗ {Π6 Τ)ϑορ] θίδη πγ81, 

414-406 Β.σ. 
22. ἀλλ᾽... ἐπίστασθε: διέ ,ὼγ αἱ! 

ἐμαὶ δὲ αϑϑιτγεα, ς΄, Απ. ἴ. 4. 8 ἀλλ᾽ εὖ 
γε μέντοι ἐπιστάσθωσαν. --- τῶν ἀποθα- 
γόντων: ρατί. ρθη. 1 ἔστιν οὕς, ἴῸΓ 
ΜΠ ΒΟ ΡΉΓΆ56, 566 ΟΠ θ. --- πολλά: ὁ0ρ- 

πδίθ. ποῦ Οὐ θν τ Ξε οὶ ν; 4. 

Τ10 ".---οὶ δὲ λοιποί: 1.6. {Π6 ΒΓΥΪΥΟΥΒ 
οἵ [η6 ΤΙΓίν δπαὰ {πὸ ἼΘη. --- καὶ προσ- 
ακούειν : “ὈΘοΟΔα56 ἴῃ Δα α!Ίο0η ἴο {ΠΕῚΓ 
αοἔθαῦ ΠΟΥ δα πραγ 50 ἢ} ΘΧΡΓΘΒ- 
ΒΙ0Π8 85 {Π6856.᾽ --- ἀπήγαγον κτέ.: {Π6 
γ᾽ οἴου Γο ΓΙ ΠΘα ἔσο τη] οβίϊηρ ἘΠ 61], 
ἴῃ {Π6 ΒΟΡ6 οἵ βρθϑαυ υϑοοπο ]]δίίοη ; 
ςΓ. Τιγ8. χαι. ὅ3, αποίρα οη 19. 

238. συνεκάθηντο: ἴογ 1Π6 Ῥοβί(Ί0 
οὗ {πΠ6 δυρ., 566 ἃ. 108,1, ν.8; Η.961. 

- συνεδρίῳ: ΠΕΙΘ οααπῖν. ἰο βουλευτη- 
ρίῳ, «ε΄. 3. 585. ---τῶν δὲ τρισχιλίων : 
Ρατύ. ρθη. σι ἕκαστοι, ἐπε βουεγαὶ 46- 

ἐαεἰιπιεπί. ---- τὶ βιαιότερον : απ} Ω7Ὸ58 
οιέγασε; 1ἰΐ. απηἐλῖπρ υπτιδιια  ἐῃ υἱοϊεπέ. 
Η. 049 4. Τῃ {π6 ἔαοῦ ἤθτθ παυγδίθα 
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» 50ΝἝΝ ,ὕ ͵ “ “-“ Ἀ »-“" ᾿,ὕ 

δασκον ως οὐδὲν δέοιντο τουτῶν Τῶν κακωψν, και τοις τρια- 

» ν Ψ΄᾿ 5.5 9 ΄ 5 κοντα οὐκ ἔφασαν χρῆναι πείθεσθαι οὐδ᾽ ἐπιτρέπειν ἀπολ.- 

λύναι τὴν πόλιν. 

μὲν καταπαῦσαι, ἄλλους δὲ ἑλέσθαι. 
110 ἕνα ἀπὸ φυλῆς. 

Καὶ οἱ μὲν τριάκοντα ᾿Ελευσϊνάδε ἀπῆλθον. 

Ἀ “ ’ 

καὶ τὸ τελευταῖον ἐψηφίσαντο ἐκείνους 

οἱ δὲ 
΄“ ἫΝ 

δέκα τῶν ἐν ἄστει καὶ μάλα τεταραγμένων καὶ ἀπιστούν- 
» ’ Ν “ ε » 5» ,ὔὕ 

των ἀλλήλοις σὺν τοῖς ἱππάρχοις ἐπεμέλοντο. ἐξεκάθευ.- 
Ν Ν ς« ε ΄Ὁ » ψῃ 9 ’, ,ὔ ΄σ Ἀ Ν 

δον δὲ και οι ἱπτπεις ἐν Τῳω Ωιδείῳ, τους Τε ᾿τππους και τας 

116 ἀσπίδας ἔχοντες, καὶ δι᾿ ἀπιστίαν ἐφώδευον τὸ μὲν ἀφ᾽ 
ε ’ Ν ἰοὺ » ΄ Ν Ν ’ Ν Ν Ν 

εσπέερᾶς συν ταις αἀασπισι κατὰ Τα ΤεΕυΧχ, Τὸ δὲ προς 
᾿Ἂ, Ν ““ ν ᾿ ’, Ν 5» ’ ’ 

ὄρθρον σὺν τοῖς ἵπποις, ἀεὶ φοβούμενοι μὴ ἐπεισπέσοιέν 

τινες αὐτοῖς τῶν ἐκ τοῦ Πειραιῶς. οἱ δὲ πολλοί τε ἤδη 
Υ Χ νι Ψ ᾽ - ε ν ΄ εν 
οντες και παντοδαποὶ ὄπλα εἐποιουντο, οὐ μεν ξύλινα, οι δὲ 

Ν “ 5 “ 

180 οἰσύινα και ταῦυτα ἐλευκοῦντο. πρὶν δὲ ἡμέρας δέκα 
΄ Ν ’, “4 ’ Ν » 

γενέσθαι, πιστὰ δόντες, οἵτινες συμπολεμήσειαν, καὶ εἰ 

ξένοι εἶεν, ἰσοτέλειαν ἔσεσθαι, ἐξήεσαν πολλοὶ μὲν ὁπλῖ- 

4 5. βθθὸὴ {π6 Ῥυδοίϊοαὶ ννουκίηρ οὗ {Π6 
ΡΟΪΪΟΥ βίαϊοα Ὀγ ΟΥἰτἴα5. ἴῃ 9. --- οὐδὲν 
δέοιντο... κακῶν: ἑλοῃ λαὰϊ πὸ πεεὰὶ 
ΟΓ 5μαγίπῳ {ἰιὶβ πυϊβ γί. ΟἹ, 88. 

24. δέκα: ὁΔ0}} 0Π6 νγῦδ8 βίγ]6 δεκα- 
δοῦχος, ἨΆΓΡΟΟΥ. 8.0. Δέκα. '"ΓΉΘΥ ΘΓ 
ΟΥ̓ {Π6 1688 νἱοϊοπΐ ΟἹ ράσο! ΒΒ πὸ Πα 

βἰαρὰ νὰ ΤΠ ΘΓ ΠΙΘΠΘΒ; 8Πα ΨΟΓῸ 

Θἤοβθη ἴῃ {ΠπῸ ΠΟρΡῸ οἵ βροϑθᾶν σϑοοι- 

οἰ ατοη. ΟΝ Των8. χαὶ, δ τούτων τοί- 

νυν Φείδων καὶ Ἱ'πποκλῆς καὶ ᾿Επιχάρης 

ὁ Λαμπτρεὺς καὶ ἕτεροι οἱ δοκοῦντες εἶναι 

ἐναντιώτατοι Χαρικλεῖ καὶ Κριτίᾳ καὶ τῇ 

ἐκείνων ἑταιρείᾳ. --- ἀπὸ φυλῆς : “γι 
φαοῆι ἰγῖδο, εἴ ἰν. 2. 8 εἷς ἀπὸ πόλεως. --- 

Ἐλευσῖνάδε: εΓ 8, --- τῶν ἐν ἄστει: 
σθη, οἵ οἱ (ῃοΐ τὰ) ἐν ἄστει. --- ἐξεκάθ- 
εὐδον: ΟἿΪΥ ἴῃ {Π|8 Ῥάββαρο, ΟΧοῖ- 
Βῖα 5 ἄροτΓο:-- ἀσπίδας: ν Πἴο} Ῥο- 

Ἰοηροα ἴο {πῸ Θαυϊριηοηῦ οἵ {Π0 πρανγ- 

ΔΥΠΙΘα ᾿ΠΓΔΠΙΓΥ, ἃ5 {πὸ Καϊρη 8. {Π6Π|- 
ΒΘΙΥΘΒ ὈΒῈΔΠ]Υ ῬΌΓΘ πῸ 5}|10148, οὐ ἱν. 
4.10. ἼΤΠΘ οὀαναῖγν, {Π6 ἢ, ΘΓ ΒΟΓν- 

ἴηρ ὈΥ πἰρθιῦ ἃ8. ΠΟΡ]Ϊ8, ὉῪῚ ἀν οἢ 
ΒΟΙΒΟΡΔΟΚ; οὐ 3. 48 μεθ᾽ ἵππων καὶ 

μετ᾽ ἀσπίδων, “οἡ ΠΟΙΒΟΌΔΟΚ πα οἢ 

οοί." -- τὸ μὲν ἀφ᾽ ἑσπέρας : τπγιηῇ 
ἐδιο ἐΐηιο “γοηι οὐδπιης οη, αἸῈεν ἰανῖς,. 

25. ὅπλα... οἰσύινα : 5}160145 οἵ 
νἸΟ ΚΟΥ γΟΥ ΚΘ, τπδθ ΤῸ ἃ) ΘΙΠΟΓΡΌΠΟΥ ; 
τηθητἰοπθα ΟἸβοΎ ΠΟΙ 150, οὐ Το, ἱν. 
9.---ἐλευκοῦντο: ΡΓΟΡ. ἐλαίκει. ΟἿ᾽ 1]. 
2. 10 Κᾶρας λευκάσπιδας. ὃ ῬΘΙΠΔΡΒ 
Υἱϊ. 5. 20 ἐλευκοῦντο τὰ κράνη, “. 1. 
8. 9 ἱππεῖς λευκοθώρακες. --- γενέσθαι : 
866 ὁἢ ἷ. 4. 7. --- πιστὰ δόντες : {ΠῸῪ 
ῬΙοαροα {πο βοΊν 68 ἴο Τοσροῖ {ΠῸ Ραββί 

«πα τὸ τϑορῖνο {ποῖ ἃ8 το πᾶβ. ἘῸΓ 

{πὸ Ῥῆγαβο, οὐ ἱ. 4. 9. -- ἰσοτέλειαν 
ἔσεσθαι: ἀοροπάρηϊ ὩΡΟΙ πιστὰ δόντες 

- 

καὶ εἵλοντο δέκα, 24 



ΕΛΛΗΝΙΚΑ Π 4. 

Ν Ν ΄ ϑυς ὧβ δὲ ᾽ “ ἌΕ -“ ε 
ται, πολλοὶ δὲ γυμνῆτες - ἐγένοντο δὲ αὐτοῖς καὶ ἱππεῖς ὡς 

» ἱ - Α͂ ν᾽ Ἁ ’ὔ Ἁ ’» εἰ ἑβδομήκοντα: προνομὰς δὲ ποιούμενοι, καὶ λαμβά- 
’ Ν 3 ’ ἌΜΑ ἃ ΄ 5 ἴω 

1ϑὅνοντες ξύλα καὶ ὀπώραν, ἐκάθευδον πάλιν ἐν Πειραιεῖ. 
“ ΕἸ ΤΙ “ ΕΣ Ἀ 5» ἣ ς ν 5 Ἂ ε Ὶ 

τῶν δ᾽ ἐκ τοῦ ἄστεως μὲν οὐδεὶς σὺν ὅπλοις ἐξήει, οἱ δὲ 
ἱππεῖς ἔστιν ὅτε καὶ λῃστὰς ἐχειροῦντο τῶν ἐκ Πειραιῶς, 
καὶ τὴν φάλαγγα αὐτῶν ἐκακούργουν. περιέτυχον δὲ καὶ 

“ 3 ,ὕ Ν » Ν Ε- ὁ. δῷ 3 Ν 3, -Ἷι Με ’, 

τῶν Αἰξωνέων τισὶν εἰς τοὺς αὑτῶν ἀγροὺς ἐπὶ τὰ ἐπιτήδεια 
190 πορευομένοις - καὶ τούτους Λυσίμαχος ὁ ἵππαρχος ἀπέ. 

σφαξε, πολλὰ λιτανεύοντας καὶ πολλῶν χαλεπῶς φερόντων 
ἱππέων. ἀνταπέκτειναν δὲ καὶ οἱ ἐν Πειραιεῖ τῶν ἱππέων 
ἐπ᾿ ἀγροῦ λαβόντες Καλλίστρατον φυλῆς Λεοντίδος. καὶ 

γὰρ ἤδη μέγα ἐφρόνουν, ὥστε καὶ πρὸς τὸ τεῖχος τοῦ 
3, ᾽ 5» Ν Ν ΄- “ 3 “ ΄-“). 

195 ἄστεως προσέβαλλον. εἰ δὲ καὶ τοῦτο δεῖ εἰπεῖν τοῦ 

μηχανοποιοῦ τοῦ ἐν τῷ ἄστει, ὃς ἐπεὶ ἔγνω ὅτι κατὰ τὸν 
ἐκ Λυκείου δρόμον μέλλοιεν τὰς μηχανὰς προσάγειν, τὰ 

’ 5» ’ ’ ε ’ » Ἁ ’΄ 

ζεύγη ἐκέλευσε πάντα ἁμαξιαίους ἄγειν καὶ καταβάλλειν 
Ψ σ ΄, ΩΝ ΄ ε ν κ᾿ ἂν "2 ὅπου ἕκαστος βούλοιτο τοῦ δρόμου. ὡς δὲ τοῦτο ἐγένετο, 

200 πολλὰ εἷς ἕκαστος τῶν λίθων πράγματα παρεῖχε. πεμ- 
πόντων δὲ πρέσβεις εἰς Λακεδαίμονα τῶν μὲν τριάκοντα 
5 3 -“- ““ Ε 5 -Ὁ , 5 κα Χ 

ἐξ ᾿Ἐλευσῖνος, τῶν δ᾽ ἐν τῷ καταλόγῳ ἐξ ἄστεως, καὶ 

Δα φρουθυηηρ ἃ αἰ. ΒΌΡΡΙΙΘα ἃ8 
δηΐρο. οὗ οἵτινες. ΕῸΓ ΒΟΥνἴΟ68 ἴο {Π6 
βίαίθ, {πΠ6 ΡΟΡ ΪΑΙ ἈΒΒΘΙΊΌΙΥ οοηΐουτρα 

ἜΡΟΙ 8116 η8, Ὀ651465 {Π6 {{{105 οἵ ΠΟΠΟΥ 
εὐεργέτης ἃπα πρόξενος, ἴπθ6 ἰσοτέλεια 
ὙΠΘΓΘΌΥ [ΠΟῪ γ ΓΘ Ῥαὺ ὁ. Θα18] ἔοοί- 
ἱπρ' 1 ΟἸΠἸΖΘῊΒ ἴῃ τοβρθοῦ ἴο ἰᾶχϑβὶ 

1ῦ ἔγθϑα {πθπὶ ἔΓΟση Ραγὶηρ [Π6 μετοί- 
κιον ἃΠπα ἃ ΠΙΡΟΥ αποίᾳ οἵ {πΠ6 νγᾶγ- 
ἰδ Χ. -- ὡς εἰ : 566 Οἢ 1. 2. 9. -- ὀπώραν : 
τηθίο Ωγ, οΥ Επρ. λαγνυεβί; «οὔ, 11]. 
5.10. 

20. ἔστιν ὅτε: 566 οη 6 ἔστι οὕς. ---- 
λῃστὰς ἐχειροῦντο: τοιισῆϊμ λαπαϊοά 
ογασοτϑ. -- Αἰξωνέων : Ῥο]οηρίηρ ἴο 
[86 ἀδφιηθ Αἰξώνη οῃ {Π6 οοαβῦ βουτῃ- 

να ἔγομῃ ΑΤΠ6Π5. --- πολλὰ λιτανεύ- 
οντας : ποίιοιίϊίαπαϊηρ ἰἰιοιν δαγποδὲ 6η- 
ἐγεαίϊε5. ((Γ, Ἐπρ. Πίαηπῃ.) 

21. τῶν ἱππέων : 8.. ὄντα, ΡΥΘᾶ. ρΡαγίύ. 
δοη.; 6. 1090, 1; Η. 792 ἃ. --- φυλῆς 
“Λεοντίδος : σοη. οἵ οοπηροίϊοη, Η. 
192 ἃ. --- οἰ δὲ εἰπεῖν: Δ ΔΡΟΪΟΡῪ ἴ0Γ 

ΠΑΓΓΑ Πρ ἃΠ ΔΡΡΑΓΘΗΥ ὑγιῆϊηρ; ἱποῖ- 
ἀρηῦ; “1 τηΔΥ Ὀ6 Ραγαομπρα ἴον το] ύ- 
ἴῃς {Π185. ΤΠ πᾶγγαίίοη ᾿0561} ἰδ Κ68 

1π6 ρίδοθ οὗ {π6 δροᾶ., β66 οῃ 3.8]. 

(ΟΠ Ογτ. 1. 4. 27 εἰ δὲ δεῖ καὶ παιδικοῦ 
λόγου ἐπιμνησθῆναι, λέγεται κτέ. --- 

τοῦτο: 8566 ΟΠ 3. ὅθ. --- Λυκείου: 566 ΟΠ 
1. 1. 33. 

28. τῶν δ᾽ ἐν τῴ καταλόγῳ κτὲ.: [Π8 
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βοηθεῖν κελευόντων, ὡς ἀφεστηκότος τοῦ δήμου ἀπὸ 
Λακεδαιμονίων, Λύσανδρος λογισάμενος ὅτι οἷόν ςω εἴη 

᾿ »“» ε΄ - ῪΩ 

205 ταχὺ ἐκπολιορκῆσαι τοὺς ἐν τῷ Πειραιεῖ κατά τε γῆν καὶ 
Ν ΄ ᾽» ἰφ » ’ 5 ΄ ’ 

κατὰ θάλατταν, εἰ τῶν ἐπιτηδείων ἀποκλεισθείησαν, συνέ. 
ε , ΄ » “ ΄“- κ » " 

πραξεν ἑκατόν τε τάλαντα αὐτοις δανεισθῆναι, και αὑτὸν 

μὲν κατὰ γῆν ἁρμοστήν, Λίβυν δὲ τὸν ἀδελφὸν ναυαρ- 
χοῦντα ἐκπεμφθῆναι. 

210 συνέλεγεν ὁπλίτας πολλοὺς Πελοποννησίους. 

Ν᾿ “ 

καὶ ἐξελθὼν αὐτὸς μὲν ᾿Ελευσῖνάδε 

ὁ δὲ ναύ- 

αρχος κατὰ θάλατταν ἐφύλαττεν ὅπως μηδὲν εἰσπλέοι 
᾿ - - ᾿ ’, -“ Ν ’ » 5 ΄ φΦ 

αυτοις των ἐπιτηδείων " ΩσΤΕε ταχυ παλιν εν αποριᾳ σαν 

ε » σι ε Β΄. ὉἝὮὌὋΨ ΄ 53 ΄ ΕῚ ΄ 

οἱ ἐν Πειραιει, οἱ δ᾽ ἐν τῷ ἄστει πάλιν αὖ μέγα ἐφρόνουν 

ἐπὶ τῷ Λυσάνδρῳ. 
-“ Ν ’ ’ ε 

οὕτω δὲ προχωρούντων Παυσανίας ὁ 

215 βασιλεὺς φθονήσας Λυσάνδρῳ, εἰ κατειργασμένος ταῦτα 
- Ἁ Ε] ’ ΄ νι 30 ’ μ. Ε ΄ 

ἅμα μὲν εὐδοκιμήσοι, ἅμα δὲ ἰδίας ποιήσοιτο τὰς ᾿Αθήνας, 

ηρν Βοαγᾷ αϊα ποί {01}] {Π6 ῬΟΡΌΪΑΓ 
ΠΟΡΘ οὗ τϑοοποι!αίίοη (566. οἡ 24). 
ΟΥ Ἰγ8. χαι. δ πολὺ μείζω στάσιν καὶ 

πόλεμον ἐπὶ τοὺς ἐν Πειραιεῖ τοῖς ἐξ 
ἄστεος ἐποίησαν. Τ,γΥ5᾽45᾽ βίαϊοιηθηΐ, 

ΠΟΥΘΥΘΥΙ, ἈΡΡΘΆΓΒ ΟΥ̓ΘΓγαν ἴῃ Ὑἱθνν 

οὗ {πὸ ἔδοις {πὶ {πΠ6ὸ ΤΠ ψοτο ποῖ 
(ΕΚο τὰς ΤΗγίν), θχοϊ ρα ἔγοιη {Π6 

ΔΙΩΠΟΒΙΥ. --- ὅτι οἷόν τε εἴη : οααπὶν. [0 
οἷόν τέ ἐστι ἰπι αἰτ. αἴδο. ΤΠΘ ῥχγοί. εἰ 
νοννς͵ ἀποκλεισθείησαν 18 τοίαϊηρα τὑπ- 

ομδηροᾶ, ΤῊΪΒ 15 ἃ τηϊχϑα σοηβί. ΟΠΙΥ 
ἴπ ΤΌΓΠῚ, 88 οἷόν τέ ἐστι ΜἱΓῊ ηἴ, ΤΟΥΠῚΒ 

“85 Θχργοββίοη {πᾶ 18 ΠραΥὶν Θαπῖν. 
ἴῃ Β6η86 ἴο 84η ορί. 1} ἄν. ΟΜΈΎ. 
Ρά, 2, ». --α συνέπραξεν δανεισθίναι: 
λείρεα {μέτα ἰο 8εειιτε α ἰοαπ; 866 ΟΠ 3. 

15. ΤΠΒ Ἰοᾶπ νγὰβ τϑρδα ὃν {πὸ 
τοβίογοα ἀθιηοοσδοῦ ἔγοτη {πὸ ΡΌΡΙ]Ο 
ἰγραβαγΥ. ἴβοσ. Ατσεοραρ. 08. --- ναναρ- 
χοῦντα: 866 οη ἷ. 7. ναύαρχον Μου]ὰ 
ΠΊΟΓΟ ΤΟΙ ΌΪΑΓΙΥ (88 ἰπ ἷ. ς. 1) ῬαΙα ποθ 
ἁρμοστήν. 

29. ἦσαν οἱ ἐν ΤΠειραιεῖ, οἱ δ᾽ ἐν τῷ 
ἄστει κτέ. ; ΟὨ ΔΒΠΙΠ8, --- προχωρούν- 

των: α πιαΐ(678 1676 σοΐπῃ ὁπ {{ιι8, ΤΊ 1Ὴ- 
ουξι 5.}}}. 85 υ. 3. 27 προκεχωρηκότων, 

Ῥαΐ Υἱῖ. 3. 1 τούτων προκεχωρηκότων. 
ὙΠῸ ἤπιῖθ νου 15 δρᾶ ὈγΥ ΤΠας, 1. 

Ι09 ὡς δ᾽ αὐτῷ οὐ προυχώρει, ᾿ἰΚοννῖδθ 

1ϊ, σ6; 11]. 18. (ΟΥ̓ α18ο υἱῖ. 1. 7 οὕτως 
πεφυκότων ἃπᾷ οἡ 2. 10; 6. 278,1, 

ν.; Η. 972 ἃ. --- εὐδοκιμήσοι: εΓ εὐδόξει 
1. 1. 51. -- ἰδίας κτὲ : ὈΓΥ Ὀτϊηρίηρ ᾿ηΐο 

ΡΟΥΘΥ Δα Γοπίβ οὗ Π1Β ρατίν.--- πείσας 
τῶν ἐφόρων τρεῖς : ποΐθ {Π|6 γ 6 ΓῪ Ἰΐτη- 
ἰϊρὰ ΡΟΥΘ οὗ {πΠ6 Κίηρ θνθῃ ἴῃ {Π6 

Ιηδίζοῦ οὗ γγᾶσ. ΤΠ ΘΡΠΟΥΒ ἄθοϊαγο 
ὙΥὯΤ ἀηα σοποϊπαθ Ρϑδοθ; ἵπο οἵ {Π6ὶγ 
ΠΕΠΙΡΘΙ ΔΟΟΟΙΏΡΘΠΥ ἴπΠ6 Κιπρ 88 60Π|- 

τηδηπογ-1η-ΟΠ]1οἵ. Ἠφ 18 8150 γθβίγαϊπραᾶ 
(αἴϊου 418 π.0.}ὺ ὉΣΥ 1πὸ Ῥγθβοπορ οἵ 
θη ὥϑραγίαη ΘΟ ΠΒΘΊΙΟΓΒ, ἴΠ6 ΠΌΠΟΙ 
Ῥοίηρ ἰδίου {Ππ|σγ. ὅθ οἡ {Π|, 4. 2. 

Α τηοάργη ἈΠΑΙΟΡῪ 8 οἴρτγοα ὈΡ {Π6 
θυΐο ἘΘΡΌΡΙΟ, ΠΟΤ " ἀβαρο τηδθ 

1 ΠΟΟΘΒΒΑΤΥ {ππῈ ἴῃ {{π|6 ΟὗὨ ὙΓΆΓ ΘΥΟΤΥ 
ἤσοι ἃπ ΘΥΟΥΥ ἈΓΠῚΥ Βῃου ἃ Πᾶγο 
ἢ [ὁ ἀοϊοραῖρβ οὐ {πὸ οἷν! δαςῃογ- 

ἴιν.᾽ --- φρουράν : 866 οῃ ἰἰϊ. 2. 29, 
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᾿ὕ »-»“» 5» ’ “ 5 ’ ’ ’ Ὶ 

πείσας τῶν ἐφόρων τρεῖς ἐξάγει φρουράν. συνείποντο δὲ 80 

καὶ οἱ σύμμαχοι πάντες πλὴν Βοιωτῶν καὶ Κορινθίων " 
- ν χ ψ » ᾿, ᾽ τς 3 

οὗτοι δὲ ἔλεγον μὲν ὅτι οὐ νομίζοιεν εὐορκεῖν ἂν στρα- 

290 τευόμενοι ἐπ᾽ ᾿Αθηναίους μηδὲν παράσπονδον ποιοῦντας " 

ἔπραττον δὲ ταῦτα, ὅτι ἐγίγνωσκον Λακεδαιμονίους βουλο- 
μένους τὴν τῶν ᾿Αθηναίων χώραν οἰκείαν καὶ πιστὴν ποιή- 

σασθαι. ὁ δὲ Παυσανίας ἐστρατοπεδεύσατο μὲν ἐν τῷ 
ε ΄, ΄ Ν κ᾿ .- ω Ἀ » ΄, 
Αλιπέδῳ καλουμένῳ πρὸς τῳ Πειραιεῖ δεξιὸν ἔχων κέρας, 

’ Ἀ Ν “Ἂ ’ὔ Ν ἣν ’ 

226 Λύσανδρος δὲ σὺν τοῖς μισθοφόροις το ενωνυμον. πεμ- ὃιῖ 
Ν ΡΝ ε , Ν εν 5» τ εν [έ πων δὲ πρέσβεις ὁ Παυσανίας πρὸς τοὺς ἐν Πειραιεῖ ἐκέ.- 

λευεν ἀπιέναι ἐπὶ τὰ ἑαυτῶν: ἐπεὶ δ᾽ οὐκ ἐπείθοντο, 
’ ν 5 ἃς “ ν ν ᾿ς “ἭΝ » 

προσέβαλλεν ὅσον ἀπὸ βοῆς ἕνεκεν, ὅπως μὴ δῆλος εἴη 
3 ἮΝ 3 ον τι 3 Ν » 9. ἝΝ Ν τς “ “ 

εὐμενὴς αὐτοῖς ὦν. ἐπεὶ δ᾽ οὐδὲν ἀπὸ τῆς προσβολῆς 
2380 πράξας ἀπῆλθε, τῇ ὑστεραίᾳ λαβὼν τῶν μὲν Λακεδαι- 

’, ’ ’ “ ἣν 9 ’ ε ’ ων 3 

μονίων δύο μόρας, τῶν δὲ ᾿Αθηναίων ἱππέων τρεῖς φυλάς, 

παρῆλθεν ἐπὶ τὸν κωφὸν λιμένα, σκοπῶν πῇ εὐαποτειχισ- 
τότατος εἴη ὁ Πειραιεύς. ἐπεὶ δὲ ἀπιόντος αὐτοῦ προσ- 8: 
ἔθεόν τινες καὶ πράγματα αὐτῷ παρεῖχον, ἀχθεσθεὶς 

4 580. Βοιωτών κτὲ.: ποΐθ {ΠῸ βιαθη 
Ομδηρο ἴῃ {Π6ὶτ αὐτὰ 6. (ἢ 2. 19. 

ὅσον ἀπὸ βοῆς ΟΥ ὅσον βοῆς ἕνεκα που !α 

Βᾶγθ ὕθθὴ βυϑηοϊθης." ΒΙομῆρΙα ἐδιὰ. 

- ἐγίγνωσκον : τ0εγῈ οΓ 6 ορίπϊονι ---- ἃ 
τ βία ΚΘ ΟἿΘ ἴῃ {Π15 6886. -- οἰκείαν 
καὶ πιστήν: 1.6. ἃ Β 76οὐ ργονίηοθ. --- 
᾿Αλιπέδῳ : {Ππ6 ρΡ]αίη Ἰνίπρ οη {πῸ 568 
θούνγθθη ΑἸΠΘηΒ Δ πα {Πη6 Ῥίταθιβ. Οἱ 

ἴπ6 ΘΧΡΥ͂θββίοη τῷ καλουμένῳ, οὐ τῷ 
καλουμένῳ γυμνασίῳ 2. 8. 

91. ἐπὶ τὰ ἑαυτῶν: ἰο ἐλεεῖν ἀοηιος, 

Ιου 5 θυ ρ᾽ 1058 οἵ Ρσορουίν ; οὐ 
98.---ἶῆσον ἀπὸ βοῆς ἕνεκεν: “ΟΠ]ν ἴῸΓ 
ΔΡΡΘαυ ποθ᾽ Βα Κο." ΟἿ ΤΠασ. γ ϊϊ. 92 καὶ 

ὁ Θηραμένης ἐλθὼν εἰς Πειραιᾶ ὅσον καὶ 

ἀπὸ βοῆς ἕνεκεν, ὠργίζετο τοῖς ὁπλῖταις. 

“Α ἔα] γ 8 πα ΘΟΙ]Ο αἷ8] ἔοττη οὗ 
Θχργυθββίοη ἴο ἀθηοίθ “88 ἴδ 85 5ποιιῖ- 

ἴπρ' γοηΐ." Ιῃ {π6 ρῇγαβο {ποτ ἰ5 ἃ 

ΤΘΟΙΠΔΤΚΑΌΪΙΘ Β]ΘΟΠΆΒΠ), ϑ8'π0Ὸ6 οἰ ΠῚ 

-- ἀπὸ τῆς προσβολῆς : ἴῃ σοηϑβεφιιδηοα 
97 ἰδδ αἰαοῖ, οἵ. Δ. ἰὶ. τ. 1; ὙΠπυο. 

γὶ. 19. ΤῈ ΠΊΘΕ ἢ 816 ἰσθαίθα ἃ5 ἴΠ6 

ΒΟΌΓΤΟΘ ΟΥ 5ίαγυ ἰηρ-οϊηΐ οὗ {Π6 δοίϊοῃ. 

- μόρας: ἴπ6 Θηζγθ ἔοτοθ οὗ ϑ'ραγίϑῃ 
ἰηἴαησν πγὰ8 αἰγὶ ἀρα ἰηΐο βὶχ ΠΊΟΥΔΘ 

(400-900 τηθῃ θ8 0}, βοὴ οὗ ψ] ἢ 
οοηδβιβίρα οὗ ἔουγ λόχοι, {ἰπ6 λόχος οἵ 
ἔνγὸ πεντηκοστύες ΟΥ̓ ΤΟῸΪ ἐνωμοτίαι. 

ΤῊ ποτὰ νγὰ8 ΘΟΙ 8  Παθα Ὀγ ἃ πολέ- 

μαρχος (150 Ο4116α μοραγός Το. ν. 
66), {πε λόχος ὈΥ ἃ λοχαγός, ἴῃ πεντη- 

κοστύς ὈΥ ἃ πεντηκοστήρ, {πΠ6 ἐνωμοτία 

ὈΓΥ 8ῃ ἐνωμοτάρχης, εἷ6 τερ. 1 αςεα. τι. 
4: 13.4. ϑυϊάδβ ὑπ 66Γ ἐνωμοτία 5ἰα 68 
18 βίσθηρίῃ αὐ 3 πῆρ. Βαΐ {18 

ὙΥΟΌΪ ἃ ὙΔΙῪ 88 ἴΠ6 ΘΙΠΘΤΡΈΠΟΥ τραυϊγρα 
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236 παρήγγειλε τοὺς μὲν ἱππέας ἐλᾶν εἰς αὐτοὺς ἐνέντας, καὶ 
τὰ δέκα ἀφ᾽ ἥβης συνέπεσθαι" σὺν δὲ τοῖς ἄλλοις αὐτὸς 

ἐπηκολούθει. 
Ν 5 ’ Ν “ 

καὶ ἀπέκτειναν μὲν ἐγγὺς τριάκοντα τῶν 
ψιλῶν, τοὺς δ᾽ ἄλλους κατεδίωξαν πρὸς τὸ Πειραιοῖ θέα- 

Τρον. 
’ Ἀ ε ε ἴω “ » »“" 

ὥώ40 παντες και οἱ ὁπλῖται τῶν ἐκ Πειραιως. 

ἐκεῖ δὲ ἔτυχον ἐξοπλιζόμενοι οἵ τε πελτασταὶ 
καὶ οἱ μὲν ψιλοὶ 

εὐθὺς ἐκδραμόντες ἠκόντιζον, ἔβαλλον, ἐτόξευον, ἐσφενδό- 

νων " οἱ δὲ Λακεδαιμόνιοι, ἐπεὶ αὐτῶν πολλοὶ ἐτιτρώ- 
’ ’ ᾽ ’ ΘΝ ’ « ᾽ » 

σκοντο, μάλα πιεζόμενοι ἀνεχώρουν ἐπὶ πόδα" οἱ δ᾽ ἐν 
’ Ν ΄“ » ’ 

τούτῳ πολὺ μᾶλλον ἐπέκειντο. 
» Ὁ Ν » ’ ἐνταῦθα καὶ ἀποθνήσκει 

945 Χαίρων τε καὶ Θίβραχος, ἄμφω πολεμάρχω, καὶ Λακρά- 

τῆς ὃ ὀλυμπιονίκης καὶ ἄλλοι οἱ τεθαμμένοι Λακεδαιμο- 
’ Ἀ ΄“ Ὁ“ 5» ΄“ 

νίων πρὸ τῶν πυλῶν ἐν Κεραμεικῳ. 
ΔΙ ΑΝ κ᾿ “ ε 
ορων δὲ Ταυτα 0 

Θρασύβουλος καὶ οἱ ἄλλοι ὁπλῖται, ἐβοήθουν, καὶ ταχὺ 
’ Ν “Ὁ ᾿Ἂ 5 5 » ’ 

παρετάξαντο πρὸ τῶν ἄλλων ἐπ᾿ ὀκτώ. ὁ δὲ Παυσανίας 
΄ Ἀ γε Ὁ ΄ 7} , , Δ 

250 μάλα πιεσθεὶς καὶ ἀναχωρήσας ὅσον στάδια τέτταρα ἢ 
,ὔ Ν ’ ’ ᾽ὔ Ἂ“ ͵ὔ 

πέντε πρὸς λόφον τινά, παρήγγειλε τοῖς Λακεδαιμονίοις 

4 ἃ 5ἰγοῃροῦ ΟΥ ὙΘΆΚΘΥ [ΌΓΟΘ, --- κωφὸν 
λιμένα : ὅπ ἀπ ΠΟ Ραγὺ οἵ {Π| Πᾶτ- 

Ρὸγ οἵ Ρίγαθαβ. 
82. ἐλᾶν: τὰτϑ Ῥοθίϊοδὶ Ῥγθβ. ἴὉῸΓ 

ἐλαύνειν. --- ἐνέντας : αἱ {εἰ ἐρεεα ; ἴῃη- 
ΤΆ η8., ἃ8 ἴῃ Οὐψν, νἱϊ, αι. 29 ἐνίει οὐδὲν 
φειδόμενος τῶν ἵππων. --- τὰ δέκα (86. 
ἔτη) ἀφ᾽ ἥβης: “1056 Ὑπὸ δα θΘρη 
ἴογῦ ποῦ πιοσὸ {Ππδ ἴθ ὙΘΑΓΒ ΒῈ 76οὐ 

το πα Πἰασν ἀαῖν. "Ὁ Ἱποϊααίηρ 4}} ΤΤΌΤΩ 

Ὡ0 ἰο 80 γϑαῦβ οὗ ἀρ; οὐ ἷν. 6. 10 

ἔθει τὰ πεντεκαίδεκα ἀφ᾽ ἥβης, ν. 4. 40 

τὰ δέκα ἀφ᾽ ἥβης ἐκ τῶν ὁπλιτῶν ἔθει 

σὺν αὐτοῖς. --- ΠΠειραιοῖ: Ἰοοαίνο 6886, 

ἐπ ἰμε Ῥίγαειια. “ἼἼΘ. σϑιηϑ]η8 οὐ {Π|8 

{πραῖγο ἀγὸ 85{1}] τοσορη!Ζζαθ]ο. 

338. ἠκόντιζον, ἔβαλλον, ἐτόξευον, 

ἐσφενδόνων : {Π6 δΔεγπἤθίοη. ΓΟ ΘΓΒ 
τπη6 ἀρβοσγί ριον. πόσο νἱν ἃ δηᾶ ἴπ- 

Ργθββῖνθ. Η. 1039; οὐ ἵν. 3.19. 50 

υϑηῖ, υἱαϊ, υἱοὶ; αὐδιϊί, εαοοβδὶί, ουαϑϊΐ, 

ογρὶ!, Οἷο. 11. Οαἱ. 1. --- ἐπὶ πόδα: 
δαοζιυαγαῖβ, “Μιὰ ἴδοθ ἰοὸ {π6 ἴοο," 

ςΓ Απ. ν. 2. 82. --- πολεμάρχω : 866 
οἡ 91. --- οἱ τεθαμμένοι : 8566 οῃ 9]. --- 
ἐν Κεραμεικῷ: Π6 Οὀτγαμϊοα8, {Π6 
ποι ννοβὺ ρασί οὐ ΑἸΠ 6 Π5, 88 αἰνὰ 

Ὀν ἀπ οΟἷἵνγ νγνᾺ}}; ἴῃ {πὸ Οὐΐου Ῥατσί, 

Πποτο πιρᾶῃΐ, Ἁ]οηρ {πὸ ϑ'αοτοα ὙΥᾺΥ 
ἸΙοδαϊηρ {πσοῦρῖν {πὸ στοῦ οὐ {0 

Αοδάρμν ἴο ΕἸΘΌΒΙΒ, ΥΘΥΘ ΠΕΠΊΘΓΟΙΒ 

σΤΆν ΘΒ, ΑΓΕ ΟΌΪΆΤΙΥ οἵ {Ππο86 γΠῸ ᾿ιδα 
[116 ἴῃ {Π|02) νᾶ Ὶ πα Ὅθρη Ῥατγὶοᾶ Ὀν 
{πὸ βίαϊθ; Ῥαΐυβ. ἱ. 29. ϑδ΄ί'ποθ 1862, 

οχίθηβῖνο οχοαν δ τοηβ πᾶν ὈΘΘὴ τηδ 6 

ἴῃ {1158 αἰξισιοῖ, ἀπα ᾿Ἰπ οσυθβεϊηρ ΠΟ Ππ- 

τηθηΐῖβ αν θΟΘη πποογογϑᾶ, 
34, οἱ ἄλλοι ὁπλῖται: 866 ὁ 2. 18, 

ΟἹ τοῖς ἄλλοις συμμάχοις ὈΘΙΟΥΝ. --- τῶν 
ἄλλων: ἱ.6. {πὸ Πρ} - ἀστὴρ ἴΤΟΟΡΒ ὙΠῸ 
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ἙΛΛΗΝΙΚΑ [Π. 4. 

4 α Ψ , Ε ω Ἀ ε , 
καὶ τοῖς ἄλλοις συμμάχοις ἐπιχωρεὶν πρὸς εαυτόν. 

8... ἴϑὰ 
εκει 

δὲ συνταξάμενος παντελῶς βαθεῖαν τὴν φάλαγγα ἦγεν ἐπὶ 

τοὺς ᾿Αθηναίους. οἱ δ᾽ εἰς χεῖρας μὲν ἐδέξαντο, ἔπειτα δὲ 

955 οἱ μὲν ἐξεώσθησαν εἰς τὸν ἐν ταῖς ᾿Αλαῖς πηλόν, οἱ δὲ 
3 ,; " 5 ’ ᾽ “Ὁ ε ’ Ἁ 

ἐνέκλιναν " και ἀποθνήσκουσιν αὐτῶν ὡς πενΤΉΚΟΡΤΟα, Και 

ε ΄, 
εκατον. 

ε ν ,΄ , , 3 ΄, 
ο δὲ Παυσανίας τροπαιον στησαμέενος ἀνέχω- 

ρησε: καὶ οὐδ᾽ ὡς ὠργίζετο αὐτοῖς, ἀλλὰ λάθρᾳ πέμπων 
ἐδίδασκε τοὺς ἐν Πειραιεῖ οἷα χρὴ λέγοντας πρέσβεις 

260 πέμπειν πρὸς ἑαυτὸν καὶ τοὺς παρόντας ἐφόρους. 
3 ΄ 
ἐπείθοντο. 

οἱ δ᾽ 
΄, Χ ᾿ χ 5 “Ἵν Ν 5. ἢ 

διίστη δὲ και τοὺς ἐν Τῳ αστει, Και ἐκέλευε 

μον “Ὁ ’ ε Α , 

πρὸς σφᾶς προσιέναι ὡς πλείστους συλλεγομένους, λέγον- 
ν ἐδ ’, “ 3 “ “Ὁ “ 3 

τας ὅτι οὐδὲν δέονται τοῖς ἐν τῷ Πειραιεῖ πολεμεῖν, ἀλλα 

διαλυθέντες κοινῇ ἀμφότεροι Λακεδαιμονίοις φίλοι εἶναι. 
265 ἡδέως δὲ ταῦτα καὶ Ναυκλείδας ἔφορος ὧν συνήκονεν " 

ν ον "" Ν “ ,’ὔ ΄“ 5 ’ 

ὥσπερ γὰρ νομίζεται σὺν βασιλεῖ δύο τῶν ἐφόρων συ- 
Ἕ ᾿ “ν “Ὁ - ,ὔ Ἀ » 3 ’ὔ 

στρατεύεσθαι, καὶ τότε παρῆν οὗτός τε καὶ ἄλλος, ἀμφό- 

τεροι τῆς μετὰ Παυσανίου γνώμης ὄντες μᾶλλον ἢ τῆς 
ἴω  " Ν 

μετὰ Λυσάνδρου. διὰ ταῦτα οὖν καὶ εἰς τὴν Λακεδαίμονα 

Πα ΒΙΠΠοτίο Τοὺιρ]ὗ 4]0}6..--- εἰς χεῖρας 
ἐδέξαντο : ἰλεγ ἰεἰ ἰμέηι ἐοηὶθ ἰ0 εἰο8ε 
φιιαγίογ8. ΟἿ 1. 4. 14. ----Αλαῖς : ΕἸΓΠΕΓ 
ἃ ΒΠΔΠ1ΟΥ 5] τὴν Ὀᾶβῖη αὖ {πὸ προδα οὗ 
ἴΠ6 ρυθαῦ ΠΆΓΌΟΥ, οὐ {πῸ ρατύ οἵ [Π6 

Ἡδα]ϊροάοῃ ἱπηπηοαϊ αἴθ] ποτίπῃοαβὺ οἵ 

π6 ἈΠ] Μαηγομΐα. ὙΠῸ ἄθπηο ᾿Αλαὶ 

Αἰξωνίδες σα πποῖῦ 6 πηρδηΐ, ἃ5 Ὀθύνγ θη 

ἴῦ δηὰ ἴπ6 Ῥιίγᾶθυβ ψὰβ ὕπ6 ἀ6πὶ8 
ΗΔ] 1 Πη11|8. 

85. οἷα λέγοντας : τοΐτἢ τυΠαΐ 8ογἱ ὁ 
ουογίιγε5. --- πρὸς σφᾶς : Θαιΐν. ἴο πρὸς 
ἑαυτὸν καὶ τοὺς παρόντας ἐφόρους, 566 

ΟΠ ἷγ. 6. 4. (ΑΓ οπ 1. 17. --- οὐδὲν 
δέονται πολεμεῖν : ἑλεῃ λαα πὸ αἰο8ῖν}6 
0 δὲ αἱ τῦαν΄, τῸ ᾿πΐογθϑύ ἴῃ σΟΠ ΠΡ; 
1Π6 βίσιιρ οί, οὐ 25; ΤΠπο. ἱν. 130. --- 

διαλυθέντες : ς" διαλλάξαι 88. 

386. ὥσπερ νομίζεται: οΥ 6 τερ. 
]αεοά. 13. ὃ πάρεισι δὲ (Π8ΠΊΘΙΥ, ἢ 
{π6 Κη ΠΘΠη Π6 Οἴου ΒΔ ΟΣ ῆοο ὁ 5οῖ- 

ἀὴρ ού ΤΌΤ γγ87) καὶ τῶν ἐφόρων δύο, οἵ 
πολυπραγμονοῦσι μὲν οὐδέν, ἢν μὴ ὁ 

βασιλεὺς προσκαλῇ᾽ ὁρῶντες δὲ ὅ, τι ποιεῖ 
ἕκαστος πάντας σωφρονίζουσιν, ὡς τὸ 
εἰκός.---τῆς μετὰ κτὲ.: δοίη οὔ λα ορίη- 
ἴοη, ᾿οίαϊηρ υἷι. “ὝΠΟ Ῥυθᾶ. Ροββ. 56}. 
οὗ {π6 ἐλίηφ, ἴμ6 51]. θθὶηρ ἃ. ρεύϑβοη, 
ΟΟΟΠΤΒ ΟἸΪΥ ἴῃ ἃ ἴθυν ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΠΒ, 
τ] ᾽ν ἰβοϊαίθαᾶ, ΠΘσθη ἃ βογΐ οὗ 

ἀφνοίϊοη οἵ {Π|| ῬΘΥ͂ΒΟΠ ἴο {π6 {Π]ηρ᾽ 18 
βιρροβίθα, Κτ. ὅργ. 47, 0, 10; ρϑῃ. 
οἵ οπαγδοίουβίο, Η. 732 ἃ. Οἡ {Π6 οχ- 

ῬΓΘΒβίοη μετὰ Παυσανίου, ς΄. μετά τινος 

εἶναι ἰο ῥοίοηφ ἴο ΟΠΘ᾽Β ΡῬΑΓΐυ ; ὕγὸ 6χ- 
ῬΓΘΒΒΙΟΠΒ ΔΓ ΠΟΙ ὈΪ]οΠαΘᾶ, τῆς Παυσ- 
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’ » , ᾿ δ “ “ » Ν 
270 προθύμως ἔπεμπον τούς τ᾽ ἐκ τοῦ Πειραιῶς ἔχοντας τὰς 

πρὸς Λακεδαιμονίους σπονδὰς καὶ τοὺς ἀπὸ τῶν ἐν τῷ 
Ὗ [οὶ ΄, ᾿ Ν ΄ ἄστει ἰδιώτας, Κηφισοφῶντά τε καὶ Μέλητον. ἐπεὶ μέντοι 
- ν » ΄, ΕΣ κ Ἀ νὰ “- 

οὗτοι ὥχοντο εἰς Λακεδαίμονα, ἔπεμπον δὴ καὶ οἱ ἀπὸ τοῦ 
-“ ΓΕ »" Ν ,ὕ ς΄ » Ἀ Ν ὃ ὃ ’ὔ 

κοινψου εκ του αστεως λέγοντας οτι αυτοι μεν παρα ἰιοοᾶσι 

21 καὶ τὰ τείχη ἃ ἔχουσι καὶ σφᾶς αὐτοὺς Λακεδαιμονίοις 
χρῆσθαι ὅ,τι βούλονται: ἀξιοῦν δ᾽ ἔφασαν καὶ τοὺς ἐν 
Πειραιεῖ, εἰ φίλοι φασὶν εἶναι Λακεδαιμονίοις, παραδιδό- 

’ “Ὁ Ν Ἂν, ’ 

ναι τὸν τε ἸΪειραια καὶ τὴν Μουνυχίαν. 
᾽ ΄ ν 
ακουσάαντες δὲ 

’ὔ » ΄“ ΡΝ Ν ὩἽ.. 5 ’ 

πάντων αὐτῶν οἱ ἔφοροι καὶ οἱ ἔκκλητοι, ἐξέπεμψαν πεντε- 

280 καίδεκα ἄνδρας εἰς τὰς ᾿Αθήνας, καὶ ἐπέταξαν σὺν Παυ- 
σανίᾳ διαλλάξαι ὅπῃ δύναιντο κάλλιστα. οἱ δὲ διήλ- 
λαξαν ἐφ᾽ ᾧτε εἰρήνην μὲν ἔχειν ὡς πρὸς ἀλλήλους, ἀπιέναι 

Ἀ Ν ΄- “ ’, ᾿Ὶ “ 

δὲ ἐπὶ τὰ ἑαυτῶν ἑκάστους πλὴν τῶν τριάκοντα καὶ τῶν 
-΄ ΕῪ »-“" ΕἸ ΄“ “ὦ , ὕὔ .) ’ 

ἕνδεκα καὶ τῶν ἐν τῷ Πειραιεῖ ἀρξάντων δέκα. εἰ δέ τινες 

286 φοβοῖντο τῶν ἐξ ἄστεως, ἔδοξεν αὐτοῖς ᾿Ελευσῖνα κατ- 

4 ανίου γνώμης ὄντες ΔΠ4 μετὰ Παυσανίου 
ὄντες. --- ἔπεμπον : 86. {Π6 Κίπρ' ἀηα {Π|6 
ΘΡΠΟΓΒ. ---ἔχοντας τὰς... σπονδάς: 
ῥεαγίηφ ἐδιοῖν ργοροβαΐβ ο7 ρεαοο τοι {}ι6 

7, αοεαἰαοπιοηπίαπϑ. ---- ἰδιώτας : αἂ8. ἱπαϊ- 
οἱαμαίς, ἵπι α ργίθαίο σαραοϊίῃ. 

97. οἱ ἀπὸ τοῦ κοινοῦ: {λὲ ατιλογῖ- 
{ἰε8, ὙΠΘΤΘΑΒ {ΠῸ ἢγβδὺ θη Ραβδν πᾶ 

θθθη ὉΠΟΙΠΟΪ ΔΑ]. -- λέγοντας : ῬΘΙΒΟῚΒ 
τολιο βαϊεὶ, Ἰπβιθαα οὗ {Π6 πδι8] λέξοντας 

566 ΟΠ 1. 7; ο 111. 4. 2δ᾽; «4. 

1ϊ, 4. 24 ἐπεφάνη μετ᾽ ἄλλων σκοπῶν. 
ΕῸΓ {Π6 ἈΠΆΤΓΉΤΟΙΙΒ ῬΑΤ ΤΟ, πβρ βαθβί., 

8606 ΑΜΊ. 108, 2, Ν. 2. --- χρῆσθαι ὅ, 

τι βούλονται : ἃ Τογλῖ]α οἵ ἀποοηᾶὶ- 
ΤΟ ΠΔ] ΒΌΓΓΘΠΔΟΥ, οἡ ΟΥτ. νὴ. α. 6 

παρέχειν αὑτοὺς χρῆσθαι ὅ, τι ἂν βούλη- 
ται. ἘῸΤ χρῆσθαι (Ἰηΐ. οἵ ΡαΓΡΟΒΟ), 
8606 6. 2θῦ, Ἡ. θ61. Ἐὸτ ὅ, τι νῖ ἢ 

χρῆσθαι, 866 ΟἩ 1. 2. --- ἀξιοῦν : Πιἃ8 {Π6 
ΒΆΤΩΘ 800]. ἃ8 ἔφασαν. 

10 βα. 

38. οἱ ἔφοροι : 1.6. {π6 {Πγ6 6 ΘΡΠΟΥΒ 
ἴῃ ραν. ---- οἵ ἔκκλητοι: ΒΘΘΙη8Β ἴο Ὀ6 
Θαπίν. ἴο ἡ ἐκκλησία. ΟἹ 11]. 2. 38; νἱ. 

3. 8. κατέστησαν (πρέσβεις) ἐπὶ τοὺς 
ἐκκλήτους τε τῶν Λακεδαιμονίων καὶ τοὺς 

συμμάχους, ἃπᾶ ν. 2. 11 προσήγαγον 
αὐτοὺς (πρέσβεις) πρός τε τὴν ἐκκλησίαν 
καὶ τοὺς συμμάχους. ὅ66 ατοίο᾽Β ποίθ 

(Ἰ. 857) πὰ οἴ 11. 3. 8. --- ἀπιέναι 
κτὲι: 88. ἴῃ 91. --- ὡς πρός : {Π6 οοτη- 
Ὀἱπατίοη οἵ ὡς 11} πρός Πα ἐπί ΟΟΟῸΓΒ 
ἔγθα., ΘΒΡ. ἴῃ {Π6 Β6η86 οἵ ῬΈχΡοβο, ςἢ 
Αη. ἵν, 5. 11 826 51; ΥἹ. 4.34. χὰ ν΄ 

Ὁ7.-- τῶν ἐξ ἄστεως : {Π18 18 ᾿ιδ64 ἃ8 ἃ 
ῬΑΓΙΥ ΠΑ ΠῚ6 οὗ {ΠῸ ΟἹ ΆΓΟΙΒ πὶ ΑΘ ἢΒ 

ἃ8 ΟΡΡοβρα τὸ {πὸ ἀθπηοογαΐβ σαι ποσὰ 
αὖ {πὸ Ῥίγαρθιυβ; ο( 40; [ἰ]. ς. 9. -- 
ἔδοξεν αὐτοῖς : ἐλεγ (1Π6 σοπηπηϊββίοη- 
ΘΥΒ) αοίογηιίηθαὶ ἐδιαὶ βιιοῖι 5ποι αὶ αἰιυεἰϊ 

ἐπ 1] οι δα, ἵ.6. ἘΠ ΘαΒ18. ννα8 σταηίρα τὸ 

{πο 1 ἃ8 ἃ βοΐ οὗ οἱἵυ οἵ τοΐαρο, 

87 
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ἙΛΛΗΝΙΚΑ [Π. 4. 

οικεῖν. 
’ὔ ε ΡΝ » “ “ 3 ΄ Ν ἴω 

στράτευμα, οι εκ του Πειραιως ἀνελθόντες συν τοις 

ὅπλοις εἰς τὴν ἀκρόπολιν ἔθυσαν τῇ ᾿Αθηνᾷ. 
" κατέβησαν οἱ στρατηγοῖΐ, 

ἐπεὶ δὲ 

ἔνθα δὴ ὁ Θρασύβουλος 
290 ἔλεξεν, Ὑμῖν, ἔφη, ὦ ἐκ τοῦ ἄστεως ἄνδρες, συμβουλεύω 

ἐγὼ γνῶναι ὑμᾶς αὐτούς. 
, »,ἃ , 5 5 

μάλιστα ὃ αν Ὑγνοιήῆτε, εἰ ανα- 

λογίσαισθε ἐπὶ τίνι ὑμῖν μέγα φρονητέον ἐστίν, ὥστε 

ἡμῶν ἄρχειν ἐπιχειρεῖν. 
’ ’ ’ » 5 3 

πότερον δικαιότεροί ἐστε; ἀλλ 
ε Ν “ ΄ ἘΠ- ΟΝ Ἅ ὑδὲ ΄ ν 
ὁ μὲν δῆμος πενέστερος ὑμῶν ὧν οὐδὲν πώποτε ἕνεκα 

296 χρημάτων ὑμᾶς ἠδίκηκεν - ὑμεῖς δὲ πλουσιώτεροι πάντων 
3, Ν Ά, 5 Ν ν ’ ᾽ 

ὄντες πολλὰ καὶ αἰσχρὰ ἕνεκα κερδέων πεποιήκατε. 
Ξ- Ἃ 

επει 

Ν ’ 5 Ν ε “Ἁ ’ὔὕ ’, 5» μὰ - τς 

δὲ δικαιοσύνης οὐδὲν υμιν προσήκει, σκέψασθε ει αρα ΕἾΤ 

ἀνδρείᾳ ὑμῖν μέγα φρονητέον. 
Ἁ ᾿,; “ἡ ὔ ,ὕ 

καὶ τίς ἂν καλλίων κρίσις 
, ’, “Δ ε » ’ Ν 5» ’ὔὕ 5 Ἂς 

τούτου γένοιτο ἢ ὡς ἐπολεμήσαμεν πρὸς ἀλλήλους ; ἀλλὰ 
’ ’ 3,» εἷ, ’ ἃν» ῳ “Ὁ ὋΦ « 

800 γνώμῃ φαίητ᾽ ἂν προέχειν, οἵ ἔχοντες καὶ τεῖχος καὶ ὁπλα 

καὶ χρήματα καὶ συμμάχους Πελοποννησίους ὑπὸ τῶν 

οὐδὲν τούτων ἐχόντων παρελύθητε; ἀλλ᾽ ἐπὶ Λακεδαιμο- 
’, “Ἔ » ’ὔ ᾽ εὺ ΄“ ΄ ΄ 

νίοις δὴ οἴεσθε μέγα φρονητέον εἶναι ; πῶς, οἵγε ὥσπερ 
Ν , ὔ ΄“ ’ὔὕ ’ ν 

τους δάκνοντας κυνας κλοιῷ δήσαντες παραδιδόασιν, οντω 

806 κἀκεῖνοι ὑμᾶς παραδόντες 

99, διῆκε: ΟΧΡΙΘΟΒΒΟα αἸ ΘΟ ΘμΕΠΥ 
Δα ἸπογῈ {πΠΠ]ν ἴῃ 3. 9; 1. -- ἀνελθόν- 
τες... εἰς τὴν ἀκρόπολιν : εὐ 1,ν8. 
χαπι. 80 ἢ. --- τῇ ̓ Αθηνᾷ: οὐ 3. 20 τῷ 
ναῷ. --- κατέβησαν : 50Π16 ρατύ οἵ {Π6 
ἰοχύ 18 Ἰοβύ θυ, ἱποϊ παϊηρ δἱ ᾿θαβί ἃ 

τηρηίίοη οὗ {πΠ6 οΔ]]Π1ηρ᾽ Οὗ [Π6 ΔΒΒΘΙΠΊΌΪΥ 
ΒΡΟΚΘῚ οὗ ἴῃ 42. ὅ686 Αρρ. --- ο στρα- 
τηγοί: 566 οη 2. 

40. γνῶναι ὑμᾶς αὐτούς: ἴῃ {6 
ΟΥΡῖη4] ΤΠ ΙΡμΐο 56η56, “ἕαζε 7ιι8ΐ 

πιϑαϑιγε οΓ γοιιγβείυε8᾿ (τοίθ). --- ἐπὶ 
τίνι: εΓ, 29 μέγα ἐφρόνουν ἐπὶ τῷ Λυσάν- 

δρῳ. --- ἀλλ᾽ ὁ μὲν δήμος ... ὑμεῖς δὲ 
κτέ. : ΟὔΒ. 1πΠ6 ἢπθ Ὀδίαποθ οἵ {π6 
οἸαιξοβ, τυ τ [Π6 ΒΠΔΡΡΘηΪπσ οὗ [6 ἰη- 

“ ὃ ΄ ΄ ὃ ́ 

τῷ ηδικημένῳ τούτῳ δήμῳ 
αἸοίτηθηΐ ἀραϊηβί [Π6 ΟἹ ΡΆΤΟΙΒ (αἰσχρὰ 
ποιεῖν ἴοτ ἀδικεῖν, Πα κερδέων ἴοΥ χρη- 

Οἢ κερδέων, 866 21. 
41. ἢ ὡς: φαυϊν. ἴο0 ἢ αὕτη ἡ κρίσις, 

ὡς. --- παρελύθητε: τσεγε ραταίγεει. ΟἹ 

μάτων: 

1.8. χα. 40, ἡ δύναμις τῆς πόλεως 

παρελύθη. --- ἐπὶ Λακεδαιμονίοις δή: 
νὴ 1Π6. ΘΙ Ρ ἢ 8815 οὐ σοῃίθιῃρί. --- 
τοὺς... παραδιδόασιν: ΡΓΟΥΘΓΡΙΔΙ 
Υἱἢ τϑρσθπορ ἰο {Πη6 ἰδ οἵ ϑ]0η, 

κύνα δακόντα παραδοῦναι κελεύει (ὃ 
νόμος) κλοιῷ τριπήχει δεδεμένον ῬΙ]υΐ. 

Θοίοπ 24. --- κἀκεῖνοι : ΤΟΒΙΠΊΘΒ. ΜΠ} 

ΘΙΏΡ 4515 [Π6 οἵγε. 866 οῃ 1. 7. 29. -- 
τούτῳ: ἴῸΓ [Π6 αἰ110. Ροβί[10η, 8686 ἢ 
ἡμῶν 20. 
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Ἂς - 

τούτων δὲ περανθέντων Παυσανίας μὲν διῆκε τὸ 89 
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»ν ΕΣ ’ 5» , ε -“ 3ν 3 ἢ Ὁ Ν 

οἰχόνται απίιοντες : ου μέντοι γε υμας, ὦ ἄνδρες, ἀξιῶ έγω 42 

κὺ ᾽ ’ “ » , 5 Ν Ν “ Ν ω ὧν ὀμωμόκατε παραβῆναι οὐδέν, ἀλλὰ καὶ τοῦτο πρὸς τοῖς 
ν - .- 

ἄλλοις καλοῖς ἐπιδεῖξαι, ὅτι καὶ εὔορκοι καὶ ὅσιοί ἐστε. 
» Ν Ν -“ Ἀ » "-“ Ἀ 

εἰπὼν δὲ ταῦτα καὶ ἄλλα τοιαῦτα, καὶ ὅτι οὐδὲν δέοι 

810 ταράττεσθαι, ἀλλὰ τοῖς νόμοις τοῖς ἀρχαίοις χρῆσθαι, 
᾽ ,΄ Ν » ’ 

ἀνέστησε τὴν ἐκκλησίαν. 
Ἀ ’ καὶ τότε μὲν ἀρχὰς κατα- 

’ 

στησάμενοι ἐπολιτεύοντο: ὑστέρῳ δὲ χρόνῳ ἀκούσαντες 
’ “ Ν » Ὁ ’ 

ξένους μισθοῦσθαι τοὺς Ελευσῖνι, στρατευσαμενοι πανδη- 
Ν » ἴω 

μεὶ ἐπ᾽ αὐτοὺς τοὺς μὲν στρατηγοὺς αὐτῶν εἰς λόγους 

815 ἐλθόντας ἀπέκτειναν, τοῖς δὲ ἄλλοις εἰσπέμψαντες τοὺς 
’ Ἁ 5 ’ » “Ὁ ᾿ς ’ 

φίλους καὶ ἀναγκαίους ἔπεισαν συναλλαγῆναι καὶ ὀμό- 
ν “ Ν ἈΝ “ -“ 

σαντες ὅρκους ἢ μὴν μὴ μνησικακήσειν, ἔτι καὶ νῦν ὁμοῦ 
τε πολιτεύονται καὶ τοῖς ὅρκοις ἐμμένει ὁ δῆμος. 

42. ὑμᾶς : 1.6. {π6 ἀδπηοογαίβ 48 ὁΡ- 
Ροβρὰ ἴο ἐκ τοῦ ἄστεος ἄνδρες. ΟΥ̓ 40. 
- πρὸς τοῖς ἄλλοις καλοῖς : “10 {ΠοῚΓ 
ΟΥΠΘΙ ΠΟΌΪΘ ἀθραβ δα {π6 νυἱγίαθ οἵ 

σωφροσύνη," ΜΈΪΟΩ ᾿πο] 468 εὐορκησία 

Δηα ὁσιότης. --- ἀνέστησε: α(ἰγοιιγηειὶ, 

Νοῖθ {Π6 ΔΠΔΙΟΡῪ οὗ ΟἿΓ ΡΑΓΙ ΔΙ ΠΤΑΤΥ 
ΤΘΥΠῚΒ γίβο, δἰΐ, βοβϑβίοη. 

43. καὶ τότε: {ΠῸ τοίατῃ οὗ ΤΉΓαβυ- 
θα] 8 ἀπ {ΠῸ ΟΧῚ]68 ΘΟσασγθα ὁ {Π6 
το ἢ} οἵ Βοραγοιηϊοη (ϑορί. 21), 
403 5ο. ( ΡΙαΐ. ἐε ΟἸον. Αἰλ. 7. ΤῊ8 
ΟᾺΥ νγὰἃ8 αὐτου αγβ οο] γαῖα γΘΑΤ]Υ 

ἃ8 ἃ ἀν οὗ ΡΌΌ]1ο {πα Κερὶνίηρ (χαρισ- 

τήρια ἐλευθερία. --- ἐπολιτεύοντο: 1.6. 
{πον ᾿νϑα πάθον {Π 6 ΤΟΥΠῚ οἵ ἃ πολιτεία, 
ἃ ἴτρο βίδϊο. --᾽ Ἐλευσῖνι: Ἰοσαίϊνο; 566 

οη 32. --- ἦ μήν : τι8θ6 68}. ἴῃ ἀθο]αγα- 
(ἴοη8 ὑπᾶογ οαἵ, Ἡ. 1097, 9. -- μὴ 

μνησικακεῖν: {ΠπῸ0 ΟΔ1}} νγᾺ8. ἴπ {Π|086 
νγογὰβ: καὶ οὐ μνησικακήσω τῶν πολι- 

τῶν οὐδενὶ πλὴν τῶν τριάκοντα καὶ τῶν 

ἕνδεκα" οὐδὲ τούτων ὃς ἂν ἐθέλῃ εὐθύνας 
διδόναι τῆς ἀρχῆς ἧς ἦρξεν Απάος. ἐε 
λίγοι, 90; δοσρογάϊηρ τὸ {{Π|8, {6 θη 

0 πδᾶ συ] ἴἰπ {πὸ ῬΊΓΆΘΙΒ ΘΓ 

ποῦ ϑχοϊ παρα ἔγοπη ἐπ ἤμ8] ΔΙ ΠΘΒίνυ ; 
ς. 388. Τῆο ἰαννβ δηὰ 1η6 οδίἢβ δᾶ- 
ΠΝ ἰβίουρα ἰοὺ βθῃαΐουβ ἃπα αἰοαβίβ 
ΘΓ ΓΟΥΪβοα ἴο δοοογα 1 {Π6 ἔθ ΠῚ8 
οὗ 1Π6 ἀιπηηθβίῃ, οὐ Απάᾶοο. ὁ μι. 

81 ΣῪ ΒΡΘΟΙΔ] νοΐθβ, Ὁ νγὰ8 ἀθογσθϑὰ 
{παῦ ΠῸ ΟΥ̓ ΠῚ ΠΑ] Πα ΪΓῚΘ8. ΒΒ] ἢ 6 
οΑΥτοα ῬΔΟΚ θονοπα {ΠῸ ἈΤΟΠΟΠ ΒΡ 
ΟΥ Ἑποϊάρ5 (408. 5.0.), ἀπ {παῖ 4}} 
Ιορα] ἡπαρτηθπηίβ, εἰο., ἀπο ν {ΠῸ Ῥσονὶ- 
ΟἿ ἀθιποΟΥΔ ΟΣ ΒΟ] 6 ν 8114, {ΠπΠ0 56 
ἀποὺ {πΠῸὸ ΤῊΪιν ποῖ; ψ Π1|6 ἢ ἴπ6 
πηοίϊοη οὗ Ατομίητιβ (866 ὁ 3), ἃ δ 
γγὰ8 ῬαΒΒθ αὶ ΘῃδὈ]ηρ {6 ἀοίοπαδηϊ ἴῃ 
ΟΥΠ165 ΘΟΠΙ {64 ῬΓΙΟΥ ἴο {Π|Ὸ ἈτοΠοη- 

581} οἵ ΕαοΠ 685 ἴοὸ Ρ] δα ἀπ Θχοορίοη 

ἴῃ ΒΔΓ (παραγραφή) οπ ἀπ στουπᾶ οἵ 
16 διηποβίν, ὑπ οἴροι θοῖηρ ἴο ἴῃ- 
ΟΥ̓ΘΑ86 θοίἢ {πὸ οπαπορ οἵ ἔαϊ! το απ 
{6 ῬΘΟῸΠΙΆΤΥ 1085 ἴῃ οᾶ86. οἵ {4110ΓῸ, 
οἢ {πὸ Ῥατύ οἵ {6 ῥ᾽ αἰ μα, ΙΒΟΟΓ. 
ΧΥΙ͵ΙΙ. 2. ΤῸ ΔΙΠΠΟΒΙΥ 866Π18 ἴῃ 

{πῸ πιαῖη ἴὸ ἤᾶνθ ῬΘΘη ΟΡΒΟΓΥΘά, --- 
ἔτι καὶ νῦν: ἴ.6. αὐ {πΠ0 {ἰπη6 οἵ 
τ ἰρ’, ἃ8 0 νν ΪΟἢ 566 Τηϊγοαποίίοη, 

Ῥ. χα, 
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1" 

1 Ἡ μὲν δὴ ̓ Αθήνησι στάσις οὕτως ἐτελεύτησεν. ἐκ δὲ 1 
τούτου πέμψας Κῦρος ἀγγέλους εἰς Λακεδαίμονα ἠξίου, 

Φὕὔ ο1 ἃ ΄ 3 3 “ Ν ΕἸ ’, 

οἷόσπερ αὐτὸς Λακεδαιμονίοις ἦν ἐν τῷ πρὸς ᾿Αθηναίους 
πολέμῳ, τοιούτους καὶ Λακεδαιμονίους αὐτῷ γίγνεσθαι. οἱ 

5 δ᾽ ἔφοροι δί Ἵ λέγειν αὐτὸν Σαμίῳ τῷ τότε ροι δίκαια νομίσαντες λέγειν αὐτὸν Σαμίῳ τῷ τότ 
“- ΕἾ “- 

ναυάρχῳ ἐπέστειλαν ὑπηρετεῖν Κύρῳ, εἴ τι δέοιτο. κἀκεῖνος 
δ , - "ὃ 10 ε “ » » Ν᾿ 

μέντοι προθύμως ὅπερ ἐδεήθη ὁ Κῦρος ἔπραξεν - ἔχων γὰρ 
Ν ε Ὁ) ᾿- δῈ “ ψ ’ 3 

τὸ ἑαυτοῦ ναυτικὸν σὺν τῷ Κύρου περιέπλευσεν εἰς Κιλι- 
’ Ν 5 ’, Ν “Ὁ ’ » ’ ἣν 

κίαν, καὶ ἐποίησε τὸν τῆς Κιλικίας ἄρχοντα Συέννεσιν μὴ 
’ἅ Ν “ 5» “Ὁ ,ὔ ’’ 3 ἈΝ 10 δύνασθαι κατὰ γῆν ἐναντιοῦσθαι Κύρῳ πορευομένῳ ἐπὶ 

ἐ ἐ 

βασιλέα. 
ὍΝ, .3. 3» 5 ’, ΝΌΟΝ, Ν 3 ’,  ΆΣ γι.- ε ’, 3 ’ 

Ττουτ εχων ἀνέβη εΕΤι ΤΟν ἀδελφόν, και ὡς ἢ μαχη έγένετο, 

ε Ν 5 - ,ὕ , , τ 
ὡς μὲν οὖν Κῦρος στράτευμά τε συνέλεξε καὶ 2 

Ν ε 5 , πιτε 5 ᾿ 5 ’ ες 

καὶ ὡς ἀπέθανε, καὶ ὡς ἐκ τούτου ἀπεσώθησαν οἱ Ἕλληνες 
ἐπὶ θάλατταν, Θεμιστογένει τῷ Συρακοσίῳ γέγραπται. 

1 ΒοοκπΙ. ϑρτίηρ οὗ 401 ἴο διυξι πη η 
οὗ 8906 Β.σϑ. Ὕἀτοΐο, ὁμᾶρ. {ΧΧ1].- 

Λακεδαιμονίοις ἔγραφε (30. Κῦρος) παρα- 
καλῶν βοηθεῖν καὶ συνεκπέμπειν ἄνδρας 

ΤΠ ΧΧΊΧ.; Ουγίϊι8, Β. Ὑ. ΟἤΔΡ. ππ||.,τν. 

ΟΠΒδΡ. 1. Εἰπαροαϊίοη οΓ Ογτιις αφαϊηϑὶ 
Ανίαχεγαεβ (1-2). ΤΊββαρ]ογηεβ βαΐγαρ 
9. Ῥλνησία απὰὶ ]οπΐῖα. Βεσίμηίης οΓ 
{π6 τσαᾶῦ δείιυοοη ϑρατία απ Ἐεγϑβῖα. 
Τλίδγοηυ ἴὰ ]οπῖα (5-1). Τεγομίαα 5 
αϑϑιιπιε8 ἐοηιπιαπαὶ ΟΓ ἐλ6 αγηιῃ (8), εοη- 
οἰπιαο5. α ἔγιιοθ τοῖίῃ Τιβδαρλεογηεβ, απα 
ἰοααἰ8 {λι6 ατπιῃ ἱπίο {δ ρῥτουΐποο ο7 Ῥλαν- 
παδαξιι5 (9-10). 7)λὲ βαίγαρῃ 977 «4 εοἱ τς 
ππάογ απϊα απὰ Μηταΐας (10--18). 
Τεγομίϊαα8 πιαβίον ο7 Αεοἰ 8; ἠιῖ8 ἱγεαί- 

γπιεπὶ 07 Μταϊΐας (106-28). 
1. ἐκ δὲ τούτου: ἴῃ 401] 8.6. --- πέμ- 

Ψψας Κῦρος κτέ. : οη ΟΥΓιβ᾽ τϑυοὶῦ 
ραϊηβῦ Π18 Ὀσοίπου, οκ «Ἅπ. 1. 1. 9 
ΤΠΙΒ ΘΙ ΡΑΒΒΥ ἰὼ ὥραγία ἴὸ ΠΟ ΠΟ 
Δ᾽] 5100 18 τηδαθ ἴῃ {πΠ6 ΑπαδαΞῖ5, 15 

τηθη ]οηθα 4150 Ὀγ Π]οά, χῖν. 19 δπᾶ 
ΤΟΙ ἴῃ ἀοί811 Ὀγ Ρ]αΐ. “γία“. 6 καὶ 

οἷς ἔφη δώσειν, ἂν μὲν πεζοὶ παρῶσιν, 

ἵππους, ἂν δὲ ἱππεῖς, συνωρίδας " ἐὰν δ᾽ 

ἀγροὺς ἔχωσι, κώμας" ἐὰν δὲ κώμας, 
πόλεις " μισθοῦ δὲ τοῖς στρατενομένοις 
οὐκ ἀριθμὸν ἀλλὰ μέτρον ἔσεσθαι.---οἷόσ- 
περ αὐτὸς κτέ.: ο7 1. κ. 2 Τῇ. --- Σαμίῳ: 
06. το Τ)]οᾶ., ΒΘ Ἰοϊπρά Ονὐτὰβ δ 
ἘΡΠΘΒῈ5 1} 20 5Π105. ΘΔΤΉ 118 15 ποῦ 

ΠΑΙΠΘα ἴῃ ἴΠ6 Απααξῖ5, θὰ τη θη 0 ἢ 

15 τη8 46 (4η. 1. 4. 2) οὗ {Π6 ἃυσῖν8] οἢ 
1π6 ΟἸΠΙ]οἴδη οοαβύ οὗ Τιηο5 8Δη Ερυ"- 
{14η, 1 ἃ ἢθοί σοηβ᾽βίηρ οὗ 28 5108 
οὗ Ονγαβ᾽ οὐ ἃπα 90 ῬΘ]ΟΡΟΠΠ ΒΔ Π 
5105 πάθον [Π6 Δ πηῖγ8] ῬυΓΠΑΡΌΓΔΒ. 

- Σνέννεσιν : 566 “4Ἵη. 1. 2. 21 Ε΄. 
2. ἡ μάχη: αἱ Οσπαχα, ποὺ ἴδ 7 ἔγο τη 

ΒΑΌΥ]ΟΙ, 'π {π6 δυΐαμηη οὗ 401] 8.6. ; 

οΓ Αη. 1. 8. --- ἐπὶ θάλατταν : 1.6. {Ππ6 

ΒΙΔΟΚ 568. --- Θεμιστογένει : ὙΠΘΙΉ]8- 
ἰορθηθ8 18 Οὐμου 86 ὈΠΚΠΟΥΠ; ΠΟΙ͂ 
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Ν 

15 Ἐπεὶ μέντοι Τισσαφέρνης, πολλοῦ ἄξιος βασιλεῖ δόξας 8 

γεγενῆσθαι ἐν τῷ πρὸς τὸν ἀδελφὸν πολέμῳ, σατράπης 
΄ -ς "ν ’ “3 ᾿ . ΄“ κατεπέμφθη ὧν τε αὐτὸς πρόσθεν ἦρχε καὶ ὧν Κῦρος, 

52 Χ 5» Ν » Ν ΄ ε , ε 'Ψ κα ΄ εὐθὺς ἠξίου τὰς ᾿Ιωνικὰς πόλεις ἁπάσας ἑαυτῷ ὑπηκόους 
εἶναι. αἱ δὲ ἅμα μὲν ἐλεύθεραι βουλόμεναι εἶναι, ἅμα δὲ 

50 φοβούμεναι τὸν Τισσαφέρνην, ὅτι Κῦρον, ὅτ᾽ ἔζη, ἀντ᾽ 
ἐκείνου ἡρημέναι ἦσαν, εἰς μὲν τὰς πόλεις οὐκ ἐδέχοντο 

» ’ » ’΄ Ν »Ἤ ’ Ν 5 , 

αὐτόν, εἰς Λακεδαίμονα δὲ ἔπεμπον πρέσβεις καὶ ἠξίουν, 
Ε] Ν ’ εὐϑι. ’, ’ ν τοὧὖνῦ 3 “ Ν 
ἐπεὶ πάσης τῆς Ἑλλάδος προστάται εἰσίν, ἐπιμεληθῆναι καὶ 

“- “ » Α»ϑ ἣς ΤῊ ΄ ν . 4 ’ Ν ΨᾺ 
σφῶν τῶν ἐν τῇ Δσίᾳ ᾿Βλλήνων, ὁπως ἢ τε χώρα μὴ δῃοῖτο 

9ς5 αὐτῶν καὶ αὐτοὶ ἐλεύθεροι εἶεν. οἱ οὖν Λακεδαιμόνιοι 4 

πέμπουσιν αὐτοῖς Θίβρωνα ἁρμοστήν, δόντες στρατιώτας 
τῶν μὲν νεοδαμωδῶν εἰς χιλίους, τῶν δὲ ἄλλων Πελοπον- 

’ » ’, 5» ’ »ε ’ Ν » νησίων εἰς τετρακισχιλίους. ἠτήσατο δ᾽ ὁ Θίβρων καὶ παρ 
᾿Αθηναίων τριακοσίους ἱππέας, εἰπὼν ὅτι αὐτὸς μισθὸν 

9.᾽0 
, ε »» “ ΜᾺ, “ , ε ’, 

παρέξει. οι ὃ ἔπεμψαν ΤΩων ἐπι των τριάκοντα νππευσαν- 

’, ΄ ἰὴ ’, Φ, 5 “ Ν 5 

των, νομίζοντες κέρδος τῷ δήμῳ, εἰ ἀποδημοῖεν καὶ ἐναπ- 

8 δην τ ΐηρ 6 ἀρίθγπηϊ ποθ 1 σοτ- 
(αὶ σοποογηΐηρ {πὸ το]αίϊοη ἴῃ 
ὙΠ Οἢ ΗΒ ΟΥΚ βίοοα το {Π|6 «παδα18 
οἵ Χοποριοῦ. ΜΑΠΔΙΥ ΒΡΘΔΚΒ οἵ {Π6 
Απαναξὶς ἃ85. ἃ “ΠΡΟ. ῬΑΓΘΠ ]16818. ἴῃ 
1π6 εἰ εηΐοα, νυ πο ἢ 18. ΒΡΘΟΙΔΠ}Ὺ 1πα]- 
οαἰθα 485 ΒΌ0ἢ} δὖ {Π6 οροπΐηρ οἵ {π6 

τηϊγὰ Ῥοοκ. 

8, ἐπεὶ κατεπέμφθη : [ΠΗ Δογ. ᾿π6]ο. 
18. ΘΟ ΠΟ Ϊν 804 ᾿ηβίθδα οὗ {πΠῸ ΡΠΡΥ. 
ΑἰΤΟΥ ΤΘΙΏΡΟΤΆΙ Ῥᾶυίο]ο8. ΟΜΈΤ. 19, 

Ν. 4 α, ν; Η. 827. --- ὅτι Ἐ ὕρον κτὲ.: 

ΥἱΖ. ΒΟΟὴ 4Γ{67 1Πη6 ἀὐτῖναὶ οὗ ΟΥΤῚΙΒ ἴῃ 

Αβἰα Μίμπου; “η. 1.-ι. Θ καὶ γὰρ ἦσαν αἱ 
᾿Ιωνικαὶ πόλεις Τισσαφέρνους τὸ ἀρχαῖον 
ἐκ βασιλέως δεδομέναι, τότε δ᾽ ἀφεστή- 

κεσαν πρὺς Κῦρον πᾶσαι πλὴν Μιλήτου. 

ΟἿ Δη. 1. ο. 9. --- ἰρημέναι ἦσαν: λαὰ 
ἐβροιιδοα {πε σαιϊι8ε οὗ, ἈΒ 8180 ἴῃ υνἱῖ. 3. 

8; ςΓ ΗἨὰι. 1. τοϑ. --- εἰσίν: 56. οἱ Λακε- 

δαιμόνιοι, ἱτη ] 16 ἱπ Λακεδαίμονα. --- 

ἐπιμεληθῆναι : αϑϑιπὶ6 ἐλε ρτοίεοίϊοη οἴ. 
4 νεοδαμωδῶν: 566 Οἢ ἱ. 3. 18. --- 

εἰς χιλίους : 0 ἐλε πιιπιδον ὁ α ἰδλοιι- 
βαπεὶ, Ἡ. 796 6. --- ἱππευσάντων : Π686 
Καϊρ] δ, τηθη τ] οηθα 4180 ἰϊ. 4. 2; 8, 
24; 81, μα ῬΘΘη ἃ πηδἰπβίαν οἵ {Π6 
ΟἸΙρΆτΟ8. Αοο. ἰο Τ,υ8. χυῖι. 6, αἴΓοΓ 

16 Θχρυϊβίοη οἵ {π6 ΤΗϊγέν, {πον Βδὰ 
Ῥϑοη ϑχοϊυααρα ἔγοπι ΤΣ ΠΑΥῪ ΒΘΓΥΪΟΘ 
ἃ Πα σοΙΡΟΙ]ρα τὸ τοΐαμα {π6 8]10ν᾽- 
ΔΠΟΘ. ΤῸΓ ΘΑ. Θηΐ8 τηϑᾶρ {Ππ6πὶ ὈΥ͂ 
{πὸ βίατο αἱ {Ποῖν θησο τη ηῦ. ΕῸΓΤ {}|6 
Ραγενο ρθη, ἀβοα 88. Ο00]., 866 Οἢ ἷν. 
4. 18.--κκ͵κέρδος τῷ δήμῳ: ὈθοδαΒ6 ΘΥ̓Θἢ 
ΑἰΟΥ τΠ6 τοβίοσατοη οὗ (Π6 ἄθιηοο- 
ΤΆΟΥ ἴπ6 ΟἹ ράτοῃῖο ῬαΓν τγ88. 81] 
βίσοηρ αὖ ΑΙΠΘΠ8. --- εἰ ἀποδημοῖεν καὶ 
ἐναπόλοιντο: ἐγ ἐλεν 5λοιιϊα σο αὐτοαὰ 
απαὶ ρετίϑι λεγο (ἐν-). 



ΒΛΛΗΝΙΚΑ Π1ΠΠ]. τ. 

ὄλοιντο. ἐπεὶ δ᾽ εἰς τὴν ᾿Ασίαν ἀφίκοντο, συνήγαγε μὲν ὃ 
΄ ἘΠ 5 ΄“- 3 ΄“ Ὁ 5 ’ ε ΄’ ,ὔ 

στρατιώτας καὶ ἐκ τῶν ἐν τῇ ἠπείρῳ “Ἑλληνίδων πόλεων - 
΄»“» ἈΝ ’ ε ’ » ’ ν ΄ 

πᾶσαι γὰρ τότε αἱ πόλεις ἐπείθοντο ὅ,τι Λακεδαιμόνιος 
» ἣν 5 ’ 

96 ανῊὴ ρ επιταττοι. 
Ν Ν “ “ “ 

καὶ σὺν μὲν ταύτῃ τῇ στρατιᾷ ὁρῶν 

Θίβρων τὸ ἱππικὸν εἰς τὸ πεδίον οὐ κατέβαινεν, ἠγάπα δὲ 
εἰ, ὅπου τυγχάνοι ὦν, δύναιτο ταύτην τὴν χώραν ἀδήωτον 

 ν 3 Ν Ν το Θν Ψ, Ἂν , διαφυλάττειν. ἐπεὶ δὲ σωθέντες οἱ ἀναβάντες μετὰ Κύρου 
΄, ϑρογ, σαν δ , ἊΨ. νυ 19 “ ΄ 3 συνέμιξαν αὐτῷ, ἐκ τούτου ἤδη καὶ ἐν τοῖς πεδίοις ἀντ- 

40 ἐτάττετο τῷ Τισσαφέρνει, καὶ πόλεις Πέ ν μὲν ἑκοῦ οτῷ Τισσαφέρνει, καὶ πόλεις Πέργαμον μὲν ἑκοῦσαν 
προσέλαβε καὶ Τευθρανίαν καὶ ᾿Αλίσαρναν, ὧν Βὐρυσθένης 

κ - “5 δον ἀἷς ΄ ᾿Ξ 
τε καὶ Προκλῆς ἦρχον οἱ ἀπὸ Δημαράτου τοῦ Λακεδαι- 
μονίου - ἐκείνῳ δ᾽ αὕτη ἡ χώρα δῶρον ἐκ βασιλέως ἐδόθη 

δ. ἐπεὶ... ἀφίκοντο: αὖ {Π6 ΟΡΘῃ- 
ἴπρ οὗ {ἴπΠ6 γϑᾶγ 999 8Β.. --- συνήγαγε 
μέν: [Π6 μέν 15. ῬΓΟΌ. ἰο Ὀδ6 το]θοίοα, 
Βπ06 1 Π85 ποι ΠΟΥ ἃ σογγθ  δίϊνο δέ, ΠΟΙ 

{πΠ6 βίγθηρίποπίηρσ ἴογοθ οὗ μήν, ἃ8 
ΒΟΙΏΠΘΕΪΠ]65 ὙΠΘΗ δέ 158 ΟΠ [64 ; 566 0 

ἶν. 1. 7. --- Λακεδαιμόνιος ἀνήρ: ἀαπῃ 
7], αοεααοπιοπίαπ; ἴο 6 αἰξιηρι]5η6α 
ἔτοπι ὁ Λακεδαιμόνιος, ἀοδισπηαίπρ 1Π6 
ΘΠεγο παίϊοη. ΕῸΓ ἃ ἰκ ομιδγδοίοτυ- 
ἰΖαίϊοη οὗ ὥὅρατίδ᾽Β 411-ροσσοσῖαὶ] Πορο- 
ΤΊΟΠΥ, 866 “πη. Υἱ. 6. 12 τῆς δὲ Ἑλλάδος 
Λακεδαιμόνιοι προεστήκασιν" ἱκανοὶ δέ 
εἶσι καὶ εἷς ἕκαστος Λακεδαιμονίων ἐν 

ταῖς πόλεσιν ὅ,τι βούλονται διαπράττε- 
σθαι. ΟΥ̓, Μακεδὼν ἀνήρ Τότ. ῬΆτΙ. τ. 
10. --- στρατιᾷ: ΠΟΙΠΒΟΙΪΠΡ ΠΟΥ͂ ΟΥ̓́ΘΓ 
1000 πηρθῃ, Π)]οᾶ. χὶν. 36. σύν 15 ὰπ- 

0518}; 566 ΟΠ ἷ. 4. 9. --- ὁρῶν... τὸ 
ἱππικόν: ὨΙΟΥ͂ οχρ δίηβ, α8 λα βαὶὺ 
ἐμαὶ ἠϊβ οἷὐπ οσαὐαίΐϊγῳ τῦα8 τυεαΐ; Ὀυὺὺ 
{15 15 σϑδάϊηρ ᾿πίο σαίμοῦ {Π8η ουΐ οὗ 

{π6 ατθθκ. ϑυϊῖ4 016 ἴο {πΠ8 56η86 15 
[868 οσοπ͵]θοΐατο ὀρρωδῶν, θαΐ ἃ 5]1Ρ, 6 Υ 
Οἤδηρο σου 6 ἴο ὀκνῶν, ἃ8 ἴπ 20 
ὀκνῶν ἤδη τοὺς πολίτας. 

6. οἱ ἀναβάντες : [πΠ6 τοπηηδπί οὗ 
{πΠ6 Τὸπ ὙΠουβδηά, ΠΟΥ͂ ΓΑΙΠΘΙ 1658 

ἴη8η ἔνθ ἱπουβαπᾶ, Π]οᾶ. χῖν. 37. 
ΤΠΘΥ δα Ῥθθη ἰπ {ΠπῸ βϑύνῖίοθ οἵ {Π6 
ΤΉγδοίδη Κίπρ ραῖμοβ, θα πον 6η- 

᾿ἰβίθα ὑπᾶρν “ΠΙΌΤΟΙ αὖ ῬΘΓΡΆΙΏΙ8. 

366. 4π. νἱῖ. 6. 1; 8. 24. --- ἐκ τούτου 
ἤδη : ΧΘΟΠΟΡΠΟΙ Ρ85868 ΟΥ̓ΘΙ ἴῃ 51|16Π06, 
ῬΘΓΠΔΡΒ ἴγοιη. ῬΘΓΙΒΟΙΔΙ αἸ511Κο, ΤῊ ϊ- 

ῬτγΟΠ᾿ 5 τηοβύ ᾿πηροσίδηΐ Δοῃ] θυ θιηθηΐβ, 

ἐσ. ἴῃ6. οοπαᾳποβὲ οὐ Μαρποβῖα, πα 
βίορε οὗ ΤΊΔ]165 (Π104. χὶν. 36) δπᾶ 
1Π6 Ἰαγίηρ ναβίθ οἵ 411 Τιυγαΐϊὰ (1506. 
απεῳ. 144). ΤΠαῦ μ6 ῬΌΓΡΟΒΘΙΥ ΤῸΡ- 
Τοβοηΐῖβ ΤῊΪΌΓΟΙ ἴπ 8Π ἘΠἔΆΨΟΓΔΌΪΙΘ 
ΠΠρηῦ ἈΡΡΘΔΓΒ 4150 ἴῃ {Ππ6 ρογίγαυ δι οὗ 

Π15 Ομδυδοῖου (8), πᾶ ἴῃ {Π6 ΒΡ6θο} 
(2. 1),  ΙΟἢ 15 ἀοα 116 55 ΧΟΠΟΡΠΟΠ᾿ 8 
ΟΥ̓ .---οἱ ἀπὸ Δημαράτου: ἐἦε ἀο5οεη6ἰ- 
απίβ 0 ])επιαταίιι8. Κα. ϑρνυ. 08, 10, 5. 

Τ)ουηαταΐτβ, ρυιαῖτνο 5οὸη οἵ {ΠῸ6 ὅΡδτ- 

ἰδη Κίηρ Ατϊβίοη, αὐΐου θοΐηρ ἀσίν θη 
ἔτοτη {πῃ {ΠΥῸΠ6 ὈΥ͂ Πῖ5. ΘΟΙ]ραρτιθ 
ΟἸΘοΟΘμῸ85 Οἡ ἃ ΟΠᾶτρο οὗ 1ΠΘρΊ- 

ΠΟΥ͂, ΠΑ Ἰοἵς 1,αοραδθιηοη 8Π4 ΡῸΠΘ 

ΟΥ̓́ ἴο Ἰ)ατῖυβ Ηγβίδβρίβ, ὙΠ ΠΟ56. 850} 
ΧΟΓΧΘΟΒ Π6 ΔΟΘΟΙΠΡΔΠΙΘΩ ἴῃ [15 ᾿πηνἃ- 

βίοῃ οἵ ἀτθθοο; Ηαΐ. νἱ. ὅς τῇ -- ἐκ 
βασιλέως: [Π6 ἃροπύ νἱθννθα 48 [Π6 
ΒΟΙΓΌΘ, οὔ «π, 1. 1. Θ᾽; 866 Η, 798 ο,-- 

129 
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᾿᾽ ἈΝ “ ΟΨΘΝὦ Ν «ε , ’, ’ » ἀντὶ τῆς ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα συστρατείας - προσεχώρησαν ὃ 
45 αὐτῷ καὶ Γοργίων καὶ Γογγύλος, ἀδελφοὶ ὄντες, ἔχοντες ὁ 

μὲν Γάμβρειον καὶ ΙΠαλαιγάμβρειον, ὁ δὲ Μύριναν καὶ 

Γρύνειον " δῶρον δὲ καὶ αὗται αἱ πόλεις ἦσαν παρὰ βασι- 

λέως Γογγύλῳ, ὅτι μόνος ᾿Βρετριέων μηδίσας ἔφυγεν. Ἵν 
Ἣν 

δὲ ἃς ἀσθενεῖς οὔσας καὶ κατὰ κράτος ὁ Θίβρων ἐλάμβανε. 
’ὔ ’, Ν Ν » ’ὔ ͵ Ω Ν » » ’ 

δ0 Λάρισάν γε μὴν τὴν Αἰγυπτίαν καλουμένην, ἐπεὶ οὐκ ἐπείθ.- 

ετο, περιστρατοπεδευσάμενος ἐπολιόρκει. ἐπεὶ δὲ ἄλλως 
» » ’ ε ΄ἊὉ ’, ’ ε ’ 2 

οὐκ ἐδύνατο ἑλεῖν, φρεατίαν τεμόμενος ὑπόνομον ὦρυττεν, 
ε » ’ Ά, "4 » “-“ 

ὡς ἀφαιρησόμενος τὸ ὕδωρ αὐτῶν. 
ε .85.Ἅὃ “ ’ 

ως ὃ εκ τοὺυ τειχοὺς 

ἐκθέοντες πολλάκις ἐνέβαλον εἰς τὸ ὄρυγμα καὶ ξύλα καὶ 
55 λίθους, ποιησάμενος αὖ χελώνην ξυλίνην ἐπέστησεν ἐπὶ 

“ ΄ὕ 
ΤΊ φρεατίᾳ. 

νύκτωρ κατέκαυσαν. 

ἀντὶ τῆς κτὲ. : ὑπ γοίιγη 707 ἐϊβ σοῦρεγα- 
{ἴοη ἵπ {6 ἐαρεαϊίίοη ἀσαϊηϑὶ (ἴγεδοο. ---- 
Γοργίων καὶ Τογγύλος : πηθηςϊοΠο 6 
4,80 “«{π. νἱῖ. 8. 8, ΤΠ ἔγθάβοη (μηδί- 
σας) οἵ (ἀοηρΎ 8, ἴΠῸ Δ ποθβίου οἵ {Π0 
ὕνγο ὈΓΟΙΠΘΥΒ ΠΟΤΘ ΠδΙηΘΩ͂, [4115 ἴῃ {Π|᾿ 0 

{ἰπ|6 οἵ {πῸ Ῥουβίδπ γᾶτβ8. ΠφῸ Ππδᾶ 
Αἰδὸ βουυϑ Τ᾽ ΒΔ 88 ἴῃ ἢΪ8 ποροίὶδ- 

(0 η8 ὙΠ ΧΟΥΧΟΒ; ὙΠΟ. 1. 128. --- 

μηδίσας : οδι188]. --- ἔφυγεν : λαα δέεη 
δαηίϑλει. 

Ἵ. ἦν δὲ ἄς: διιί βοηϊθ; 566 Οἡ ἴΪ. 4. 

0. --- οὔσας : οδ1158]. --- κατὰ κράτος: 

ὃ α5ϑαιλ, ΟΡΡ. ἴο ἑκοῦσαν Ὁ, ἐπολιόρκει 
Ῥο]ονν.---Λάρισαν τὴν Αἰγυπτίαν: {Π18 
ΘΡ (ἢ. 18. βαιϊ ἃ ἴτἴὸ αν Ῥθοη μίνοη ἴὸ 
16. Αϑο απ οἷἵν Ῥοοδιβο Κίπρ' ΟΥΤῚΒ 
Πδα βοίρὰ Ἐρυρίϊδπηβ ἴπογτρ. ἄν. 

ΥἱΪ. ΄. 45. --- γε μήν : {Π|8. ΘΟΙ Πα ΤΟ 
οἵ Ῥαγίϊοϊοβ, οσουγγίηρ πη {πὸ ἢγδὶ 
ἔνο ῬΟΟΚΒ ΟὨΪΥ ὑνῖοο (1ἰ. 2. 95.;, 420, 
ἰ8 οἵ ἔγραᾳ. ὁσουσσοποορ ἴῃ {ΠΠ6 ΤΟΠΊ ΔΙ η- 

ἱπρ ὈΟΘΟΚΒ, ἃ πα ἀδι18}}ν ΤΟ] ΟΝ 8, 88 

μοτρ, 186 ΘΠ Ρ]αῖϊο ψογᾶ; 11], ς, 12; 

Ἀ ,ὔ ’ » ’ ε -“ 

καὶ ταύτην μέντοι ἐκδραμόντες οἱ Λαρισαῖοι 
» » -“" ΄»-Φε 

δοκοῦντος δ᾽ αὐτοῦ οὐδὲν ποιεῖν, 

ἵν, 2,11,3. 10. ἃ. ἃ αὐἰθοδο ν αὐ 

δ 18: 4. 1ὖ τὰὸὶ ἃς δ.,9) 11} 5 

5. 47; νἱϊ, 3. 8; ΒΟΠΊΘΕΙΠΊ68 Αἰΐου {Π6 

γί, (866 ὁ 5. 15); δέου 60}75. (866 
ΟἿ κ. 7); ἃ8 ΘΟΥΓ6]. ἴο μέν (866 ὁ ἷν. 

2. 117). 10 ἸηλΓ ΚΒ ῬΓΟΡΤΟΒΒ ἴῃ {Π6 ΠΑΥ- 
Γαΐϊννο, αὖ 1Π6 βδιηθ {ἰπ|0 βιισροβίϊηρ 
Βοιηθίῃϊηρ Ορροβρᾶ ἴο αὶ ρῬγθορᾶρβ. 

- φρεατίαν ὥρυττεν : ἴδ ΒῈΠΚ ἃ Βῃαῖ 
ἀπα ἔγοι {Π|8 ἀπρ ἃπ ἀπαοτγρτοιπᾶ 
Ῥάαββαρο, ὙΠ] 0. τῆσδ πανο ὕθρη ἰη- 
ἰοπαοα ἴο ἵὰΡ {πὸ σομπά  ᾿Ἰοαδαϊηρ ᾿ηῖο 
{π0 οἷν πα τὸ ἄταν οἵδ᾽ {Π6 ναῖον 
{ποτοΐγτομη. ὙΥ̓ 6 ττδὲ ἈΟΟΟΥαΙΠΡῚΥ Γτο- 
βΆγα ὑπόνομον ἃ8. ἃσο, οὗ ἃ. Βιθ8ιῖ. 46- 
Ροπάϊηρ ΠΡΟ ὥρυττεν, ἃ8 ἴῃ ΤΉΪς, ἰἱ. 

γ6 ὑπόνομον ἐκ τῆς πόλεως ὀρύξαντες. 
ΤΟ 56η86 15 ἀραίηβί ἰαΚίηρ {Π15 νοτᾶ 
ἃ5 8 Δα]. ἢ φρεατίαν, πα ΓαΓΈΠΟΓ, 
{ππῸ δοτ, Ρασίϊο. ᾿πη}] 165 ἴπῸ σομ ] οίϊοπ 
οἵ τέμνεσθαι, νΥ} 116 {π6 ἱπιρῖ, ἱπηρΡ}168 
{πὸ σοπίϊπαδπορ οὗ ὀρύττειν. --- χελώ- 
νην: οεΓ τοβίυ ο. --- δοκοῦντος κτέ.: 
“βίηορ Πρ ΒΟρΠΙρΘα ἴο Ὀ6 ΔΟΟΘΟΙΙΡ] ΒΕ] η 6; 

.1 



ΒΛΛΗΝΙΚΑ 111. τ. 

’ ε » 5» ’ ’,’ ͵ὕ 

πέμπουσιν οἱ ἔφοροι ἀπολιπόντα Λάρισαν στρατεύεσθαι 

ἐπὶ Καρίαν. 

60 

σομένου, Δερκυλίδας ἄρξων ἀφίκετο ἐπὶ τὸ στράτευμα, 

ἀνὴρ δοκῶν εἶναι μάλα μηχανητικός - καὶ ἐπεκαλεῖτο δὲ 

Σίσυφος. ὁ μὲν οὖν Θίβρων ἀπῆλθεν οἴκαδε καὶ ζημιωθεὶς 
ἔφυγε: κατηγόρουν γὰρ αὐτοῦ οἱ σύμμαχοι ὡς ἐφείη ἁρπά- 

66 ζειν τῷ στρατεύματι τοὺς φίλους. 
΄, δ: ΄ Ν Ἐκ » 3 , 

παρέλαβε τὸ στράτευμα, γνοὺς ὑπόπτους οντας ἀλλήλοις 
Ὗ ΄ ἈΝ ἈΝ ΄ , 

τὸν Τισσαφέρνην καὶ τὸν Φαρνάβαζον, κοινολογησάμενος 
“ ,ὕ 3 ’ 5 Ν ’ ’ὔ Ν 

τῷ Τισσαφέρνει ἀπήγαγεν εἰς τὴν Φαρναβάζου χώραν τὸ 
’ὔ εν ΄, ΄“- Ἅ Ξ᾿ 3 ΄ 

στράτευμα, ἑλόμενος θατέρῳ μᾶλλον ἢ ἅμα ἀμφοτέροις 
- 5. Ν Χ ΄ ε ΄, ΄ “ 

10 πολεμεῖν. ἦν δὲ καὶ πρόσθεν ὁ Δερκυλίδας πολέμιος τῷ 

Φαρναβάζῳ: ἁρμοστὴς γὰρ γενόμενος ἐν Δ βύδῳ ἐπὶ Λυσάν- 

δρου ναυαρχοῦντος, διαβληθεὶς ὑπὸ Φαρναβάζου, ἐστάθη 

τὴν ἀσπίδα ἔχων, ὃ δοκεῖ κηλὶς εἶναι τοῖς σπουδαίοις 

Λακεδαιμονίων - ἀταξίας γὰρ ζημίωμά ἐστι. καὶ διὰ ταῦτα 
» 

18 δὴ πολὺ ἥδιον ἐπὶ τὸν Φαρνάβαζον ἤει. 
΄ 7. » ΠΡ “ ΄ ν 

τοσούτῳ διέφερεν εἰς τὸ ἄρχειν τοῦ Θίβρωνος, ὥστε παρ- 

Ν 52 Χ Ν καὶ εὐθὺς μὲν 

»" ποίῃϊησ ΠΟΓΘ.᾽ αὐτοῦ ἰΒ 8η δᾶντ. -- 
πέμπουσιν : 566 Οοῃ ἰΪ. 2. ἴ. 

8. ὡς πορευσομένου : ἱπίεπαἰἴηῳ, «8 
ἠδ φαῦδ οι, ἰο πιατοῖι. Α. 277,0, ν.2α; 

Η. 978. --- ἄρξων : 10 ἑαΐ σονιπιαηα.. ---- 
ἀφίκετο: ἰπ {πῸ ααὐαπιη οἵ 999 8Β.Ο. --- 
Σίσυφος: {πΠ6 ΟΟτΥπεΠίαη Ποτο, ποίρα 
85 ἴΠ6 ΡῬΑΓΔΡΌΠ Οὗ οὐπηΐηρ. ΤΠΘ 

ΠΆΠῚΘ 15 ΘΧρ] αἰηθα ὈγῪ Οὐγίϊ8 ἃ8. Δ ἢ 
ΑΘ60]. τϑαπρ!οδίοη οὗ σοφός. (ΟἿ. 
ἨΟΙΉΘΥ Ζ 153 ὃ κέρδιστος γένετ᾽ ἀνδρῶν. 

-- ὡς ἐφείη : ἱπαϊτ. αἶβο. τι κατ- 
ηγορεῖν ἴῃ 118 ῬΓΪΙΗΪἶγ6 τηρϑηΐηρ, ςοἤ 

5. 26. --- ἁρπαΐζειν : ρέμηαϊογ, ΟἸ]Ὺ ΠΘΓΟ 
ἢ {Π6 8οο. οὗ 1Π6 ΡΘΥΒΟῚ ΓΟῦ 64 ; 50 

ὙΠ ἀφαρπάζειν (4.1. 2. 27, ἃ8. ἀ5Ὲ4]Υ 
ὙΠ ληίζεσθαι, ἄγειν καὶ φέρειν. 

9. ὄντας: [Π61]Γ. α180. --- Λυσάνδρου 
ναναρχοῦντος : 407 Β.0., εΥ 1. ς. 1. 
Αοο. ἴο ΤΊπιο. γι}. 61 ἴ., Τότ ον 1488 
Β8δ4 οδιβρ ΑΡγάμπβ ἴο τϑνο]ὺ ἔγοιη 
ΑΥΠΘηΒ ἴῃ 411 Β.σ.; οΓ 4". ν. 6. 24. 
-- ἐστάθη κτέ. : τῦα58 σοηιρεοί οὶ ἰο βἰαπά, 
εἰο. “ΤΡ 5}16014 νγᾶβ πιβιι8}}ν ΘΑΥΓΙΘΩ͂, 
Θχοθρῦ ἴῃ Ῥαί16, ποῦ ὈγῚ {πὸ ΟΠ ΟΟΓ 
ΕἸ Πη561, θα ὈΥ Π15 ὑπασπιστής, ς, ἵν. 

8.99, 566 οἡ ἷγ. 5. 14. Οη {Ππ18 ραμῃ- 
ἰΒῃμηθηῦ, οὐ ῬΙαΐ. «Αγῖδί. 23, Ο 588 

οὗ Ῥδιυβαηΐϊαβ, τοὺς πολλοὺς ἐκόλαζε 

πληγαῖς ἢ σιδηρᾶν ἄγκυραν ἐπιτιθεὶς 
ἠνάγκαζεν ἑστάναι δι᾽ ὅλης τῆς ἡμέρας. 
- διὰ ταῦτα δή: 70γ 7ιιὲ ἐλ15 γεαβοη. 

10. εὐθὺς μέν: ἴον {Π6 ἔοτοο οὗ μέν, 

866 ΟἹ ΪΥ̓́, 1. 7. ---εἰς τὸ ἄρχειν: ἴπ 

151 

3 ᾽ ’, ΝΡ ᾿᾿ » “ ε φῦ ν, ’ὔ 

Εν ᾿Εφέσῳ δὲ ἤδη ὄντος αὐτοῦ, ὡς ἐπὶ Καρίαν πορευ- 8 

ὁ δὲ Δερκυλίδας ἐπεὶ 9 

10 
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ἤγαγε τὸ στράτευμα διὰ τῆς φιλίας χώρας μέχρι τῆς Φαρ- 
ναβάζου Αἰολίδος οὐδὲν βλάψας τοὺς συμμάχους. 

ε Ν πος Κὶ “ ΕῚ ΄, 
Η δὲ Αἰολὶς αὕτη ἦν μὲν Φαρναβάζου, ἐσατράπευε δὲ 

,» κα ΄ κ ΄ ν εἶ ν "» δ 
αὐτῷ ταύτης τῆς χώρας, ἕως μὲν ἔζη, Ζῆνις Δαρδανεύς - 
ἐπειδὴ δὲ ἐκεῖνος νόσῳ ἀπέθανε, παρασκευαζομένου τοῦ 
Φαρναβάζου ἄλλῳ δοῦναι τὴν σατραπείαν, Μανία ἡ τοῦ 

Ζήνιος γυνή, Δαρδανὶς καὶ αὐτή, ἀναζεύξασα στόλον καὶ 
“ “ "4 ᾿ » ΄“- ’, φ ἈΝ 

δῶρα λαβοῦσα, ὥστε καὶ αὐτῷ Φαρναβάζῳ δοῦναι καὶ 

παλλακίσιν αὐτοῦ χαρίσασθαι καὶ τοῖς δυναμένοις μάλιστα 
παρὰ Φαρναβάζῳ, ἐπορεύετο. ἐλθοῦσα δ᾽ εἰς λόγους εἶπεν " 

Ὦ Φαρνάβαζε, ὁ ἀνήρ σοι ὁ ἐμὸς καὶ τάλλα φίλος ἦν καὶ 
ἣν 

“ 3 ᾽’ Ἀ -"“" " ,ὕ, ε ΄“ ΄΄; -“ 

οὖν ἐγώ σοι μηδὲν χεῖρον ἐκείνου ὑπηρετῶ, τί σε δεῖ 

Ν ,ὔ » δίὃ -΄ Ν ΕἾ -“ ἃ. ἾΑΙ ἄν 

τους φόρους απεοιόου, ὡωσῖτε σὺυ ἐπαινὼν αυτον ετιμας. 

Ἣν ’ ,ὔ ΚΙ ΄ ’ 3 5 ’, 'ι. , 

ἄλλον σατράπην καθιστάναι ; ἣν δέ τί σοι μὴ ἀρέσκω, ἐπὶ 
Ἀ ’ » 5» ’ 5» Ἀ Ν “ Ν 5» ’ 

σοὶ δήπου ἔσται ἀφελομένῳ ἐμὲ ἄλλῳ δοῦναι τὴν ἀρχήν. 

ἀκούσας ταῦτα ὁ Φαρνάβαζος ἔγνω δεῖν τὴν γυναῖκα 
σατραπεύειν. ἡ δ᾽ ἐπεὶ κυρία τῆς χώρας ἐγένετο, τούς τε 

΄ὔ »0Ον - 3 Ν 3 ΄, Ἀ Ν ’ 

φόρους οὐδὲν ἧττον τἀνδρὸς ἀπεδίδου, καὶ πρὸς τούτοις, 
ὝῬ: » “- Ν ΄, ΑἸ ὧν - » κ Ν 
ὁπότε ἀφικνοῖτο πρὸς Φαρνάβαζον, ἀεὶ ἢγε δῶρα αὐτῷ, καὶ 

ὁπότε ἐκεῖνος εἰς τὴν χώραν καταβαίνοι, πολὺ πάντων τῶν 
ε ’ ’ Ν ν 5 ,ὔ » , Ἀ ν 

ὑπάρχων κάλλιστα καὶ ἥδιστα ἐδέχετο αὐτόν, καὶ ἅς τε 
΄ ΄ ᾽ὔ Ε} “ Ἁ ΄- ᾽ « ’ 

παρέλαβε πόλεις διεφύλαττεν αὐτῷ καὶ τῶν οὐχ ὑπηκόων 

Ροϊπὶ οΓ φεπεγαί εξ ίρ. ----ἡ δὲ Αἰολὶς κτέ.: 
ἴ.6. ΠΟΥΓΠΘΤῚ ΑΘΟ] 8. ΟΥ 1Π6 Ττοδᾶ. --- 
Φαρναβαΐου : ῥγοᾶ. Ρο58. βοη. (Εἰ. 109, 
1; Η. 792. --- Δαρδανεύς, Δαρδανίς: ογ΄ 
Τραγάάκαπιβ (ὁπ ἴπ6 ΗφΙ]οβρομτ). ἘῸΓ 
{η6 ἴοτ, βθ6 ἃ. 129,10; Η. δθύ. ---- 

Ζήνιος : Το. ᾳ6η., 504 4180 ὃν Αἰ, 
ΓΙ ΓΟΓΒ ἴπ οα86 οὗ ποη-Αἰξ. Πατη68, οὐ 

Γνώσιος ἴ. 1. ῶ0; Συεννέσιος Αη.1. 2. 12. 

- ὥστε... δοῦναι: 566 0ῃ ἰΪ. 4. 8. 
11. ὁ ἀνὴρ ὁ ἐμός: {Π| πηοβύ ΤΟΥ̓ΠῚ] 

8η4 τάγο Ροβίἰΐοη. (ἃ. 142, 2 ἤφι.; Η, 

008. ὙΠΟ ἱπίγαβίοη οὗ σοί ΘΙ ΡΠ 51ΖΘ8 
{Π6 Δ η{Π{Π| 6518 νυ 1 ἐγώ ἴῃ {Π6 ἔο]]ον- 

ἴῃ’ Βοπΐθηοο.--- ὥστε ἐτίμας: {πὸ ἱπάϊο. 
ὙΠ ὥστε Ἰὰν8 Βίγοϑβ. ἢ ἴθ δοίιδ] 
ΟΟΟΌστοποο οἵ {πΠῸ σοβυϊί; α. 2857 ἤθῃι.; 

ἘΓΘΩ. 5.18: 
12. ἔγνω: 1} ἰπῇ, ἀεοϊαδα ; 866 

Οἡ ἰϊ, 3. 26. --ο ἧττον : οὐ χεῖρον 11. -- 

ἀφικνοῖτο : ραᾳβὲ ρβΌΠΟΓΙΓΑΙ οοημα, ΟΕ, 298; 
Η. 914 Β, 2. 

18. παρέλαβεν : τεσοίυδα!, ἃ8. ΠΟΥ 
ΒυΒΡα Πα 5 ΒΙΘΟΘΒΒΟΥ, ἘΕῸΓ ἃ αἰ οσοην 

1 

12 

19 
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προσέλαβεν ἐπιθαλαττιδίας Λάρισάν τε καὶ ᾿Αμαξιτὸν καὶ 
΄ Ὁ Ν ε “ “ ““ 

100 Κολωνάς, ξενικῷ μὲν Ἑλληνικῷ προσβαλοῦσα τοῖς τείχε- 
» ἊΝ δ᾽ .,.9 ε Ἂ θ ᾽’ ἃ ΝΥ » ’ὔ 

σιν, αὐτὴ δ᾽ ἐφ᾽ ἁρμαμάξης θεωμένη - ὃν δ᾽ ἐπαινέσειε, 
τούτῳ δῶρα ἀμέ ἐδίδου, ὥστε λ " ὃ ξενικὸ ω δῶρα ἀμέμπτως ἐδίδου, ὥστε λαμπρότατα τὸ ξενικὸν 
κατεσκευάσατο. συνεστρατεύετο δὲ τῷ Φαρναβάζῳ καὶ 

ὁπότε εἰς Μυσοὺς ἢ Πισίδας ἐμβάλοι, ὅτι τὴν βασιλέως 
1065 χώραν κακουργοῦσιν. ὥστε καὶ ἀντετίμα αὐτὴν μεγαλο- 

“ ε ζ΄ ἈΝ ’ ἂ» ν ’ 

πρεπῶς ὁ Φαρνάβαζος καὶ σύμβουλον ἔστιν ὅτε παρεκάλει. 
ηδὃ δ᾽ » » “Ὁ τα, »» “ἡ ’ ’ὔ 

ἤδη δ᾽ οὔσης αὐτῆς ἐτῶν πλέον ἢ τετταράκοντα, Μειδίας, 14 
Ἀ ΄-“ 

θυγατρὸς ἀνὴρ αὐτῆς ὦν, ἀναπτερωθεὶς ὑπό τινων ὡς 
» »“")ν Ν ες 

αἰσχρὸν εἴη γυναῖκα μὲν ἄρχειν, αὐτὸν δ᾽ ἰδιώτην εἶναι, 
ἈἉ Ν Ἂ ’ ’ 5» »“Ὃ ν 5» 

1οτοὺς μὲν ἄλλους μάλα φυλαττομένης αὐτῆς, ὥσπερ ἐν 

τυραννίδι προσῆκεν, ἐκείνῳ δὲ πιστευούσης καὶ ἀσπαζο- 
[ὰ "4 Δ Ἀ ἈΝ 5 ’ 5 Ν 3 μένης ὥσπερ ἂν γυνὴ γαμβρὸν ἀσπάζοιτο, εἰσελθὼν ἀπο- 
ἡ“ ᾽ Ν Α͂ 5 ’ὔ Ν Ἂ, Ν κα » ΄- Ν᾿ πνίξαι αὐτὴν λέγετωι. ἀπέκτεινε δὲ καὶ τὸν υἱὸν αὐτῆς, τό 

τε εἶδος ὄντα πάγκαλον καὶ ἐτῶν ὄντα ὡς ἑπτακαίδεκα. 
11 ταῦτα δὲ ποιήσας Σκῆψιν καὶ Γέργιθα ἐχυρὰς πόλεις κατέ- 18 

Ψ Ἀ Ἀ ͵΄ ΄ὕ ΕῚ ἿΝ ΄ ε ᾿ 
σχεν, ἔνθα καὶ τὰ χρήματα μάλιστα ἢν τῇ Μανίᾳ. αἱ δὲ 
ἄλλαι πόλεις οὐκ ἐδέχοντο αὐτόν, ἀλλὰ Φαρναβάζῳ ἔσωζον 

» Ν Εἰ ν ’ Ἃ 5 Ν ’ ε 4 ’ 

αὐτὰς οἱ ἐνόντες φρουροί. ἐκ δὲ τούτου ὁ Μειδίας πέμψας 
»“ “ ν) 5» ’ » ᾿ ’ ν ε ’ὔ 

δῶρα τῷ Φαρναβάζῳ ἠξίου ἔχειν τὴν χώραν ὥσπερ ἡ Μανία. 
ε » » ’ὔ ’ τ ’ 3,» ὌΝ Ρ] Ἂς 5 Ν Ν 

120 ὁ δ᾽ ἀπεκρίνατο φυλάττειν αὐτά, ἔστ᾽ ἂν αὐτὸς ἐλθὼν σὺν 

Ι 86, οἡ 10.---ἐπιθαλαττιδίας: 50 4]5οἷν. ΡΓΘΒ. ᾿ΠΡ1165 ἃ βίαία οἵ σοηβίαῃηϊ Ποβ- 
8.1; 86]. οὗ ὕνο ϑπαϊηρβ 4. 28. ΩΓ 16 

ἐπιθαλαττίους. ΤῊΘ Οἰζ165 τπϑπίϊοπρα 
ΘΙ δηᾷ ἰπ 1 ΠῚ. τὸ βἰπαίθα ἰπ {Π6 
Ττοδά, 1τῖβα ποὺ θοῖηρ [Π6 0Π6 ΠΊΘΗ- 

ἰἰοηθα ἴῃ 7. --- ὃν ἐπαινέσειε: {Π6 ΤΟ]. 
ΟἸαιιβθ 18. τη 866 ΠΊΟΤΘ ΘΙηΡΠδίϊο Ὀν 108 
Ῥοβίτοπ Ὀοίοσθ ἴπ6 ἄριῃ., οὔ 21. -- ἢ 
Πισίδας: {πΠ6 τηθηίίοη οἵ {Ππ|85 ῬΘΟΡΙΘ 
ΠΟΙ 15 βίγιΚιηρ, βίποθ {Π6 1 ἰθυτ ΟΥῪ 

αἰά ποῖ ῬΟΓΩ͂ΘΓ οη {π6 βαίγαρυ οἵ 

ῬΒΑΓΏΔΌΔΖΙΒ, --- κακουργοῦσιν : {1Π6 

{ΠΠ1{ν. --- ἔστιν ὅτε: «ο ἦν δὲ ἅς Ἰ. 
14. ἐτῶν: ργϑά. σϑῃ. οἵ ΠηΘ 8 ΞΊΈΓΌΘ. --- 

ἀναπτερωθεὶς. .. ὡς : “Μιίίεγεα ᾿ ὃν 
β0ηϊ6 ρεορίε᾽5 βαγίῃρ ἱπαί. ΟΥ̓ «150 4. 2. 
-- ἀσπαζομένης: ῥείπρ οπ 7) Ἰοπ αἶψ ἐογηι8 
ὐίι]ι. ---- αὐτὸν δ᾽ εἶναι : “Ραταίαχὶδ᾽; 
ιὐλϊο ἢε, εἰς. 

15. Τέργιθα : ἴτοπι ποπ]. ἡ Γέργις 
48 'ἴπ 19. ΤὴΘ ἔουπη8 τὰ Γέργιθα, αἱ πα 
οἱ Τέργιθες 4150. ΟΘΟἸΓ. --- ἀπεκρίνατο: 
ὙΠ {πὸ ποίϊοῃ οὗ σομημηδηα!ηρ᾽ 88 ἴῃ 
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αὐτῷ ἐκείνῳ λάβῃ τὰ δῶρα: οὐ γὰρ ἂν ἔφη ζῆν βούλεσθαι 
μὴ τιμωρήσας Μανίᾳ. ὁ δὲ Δερκυλίδας ἐν τούτῳ τῷ καιρῷ 
᾽ “- ᾿ »ΩΝ ν ᾽ Ὁ νον ΄ ν 
ἀφικνεῖται, και εὐθὺς μεν ἐν μιᾳ ἡμερᾳ Λάρισαν και 

ε 

Αμαξιτὸν καὶ Κολωνὰς τὰς ἐπιθαλαττίους πόλεις ἑκούσας 
125 παρέλαβε πέμπων δὲ καὶ πρὸς τὰς Αἰολίδας πόλεις ἠξίου 

Ε “ ΄’, 4. ἐὰ Ν ΕΣ Ν ΄ ’ Ν 
ἐλευθεροῦσθαί ΤΕ αυτας Και εἰς Τα Τειχὴ δέχεσθαι και 

συμμάχους γίγνεσθαι. οἱ μὲν οὖν Νεανδρεῖς καὶ ᾿ἸἸλιεῖς 
καὶ Κοκυλῖται ἐπείθοντο - καὶ γὰρ οἱ φρουροῦντες “ἥλληνες 
» » ων 3 Ν ε ΄, 5 ΄, 5 ᾽, “ 
ἐν αὕὐταις, ἐπεὶ ἢ Μανία ἀπέθανεν, οὐ πάνυ τι καλῶς 

130 περιείποντο" ὃ δ᾽ ἐν Κεβρῆνι, μάλα ἰσχυρῷ χωρίῳ, τὴν 
φυλακὴν ἔχων, νομίσας, εἰ διαφυλάξειε Φαρναβάζῳ τὴν 

», ἱρῷ λ δ. 8.5 ’, ᾽ "Ὁ. Ν πόλιν, τιμηθῆναι ἂν ὑπ᾽ ἐκείνου, οὐκ ἐδέχετο τὸν Δερκυ- 
λίδαν. ὁ δὲ ὀργιζόμενος παρεσκευάζετο προσβάλλειν. ἐπεὶ 
δὲ 0 ΄ φ᾿ ὧδ ΕῚ ΕΒ ᾿ξ Ν “ ΄ ἱρὰ 
ε συομένῳ αὐτῳ οὐκ ἐγίγνετο τὰ ἱερὰ Τῇ πρωτῇ, Τῇ 

135 ὑστεραίᾳ πάλιν ἐθύετο. ὡς δὲ οὐδὲ ταῦτα ἐκαλλιερεῖτο, 

πάλιν τῇ τρίτῃ" καὶ μέχρι τεττάρων ἡμερῶν ἐκαρτέρει 
θυόμενος, μάλα χαλεπῶς φέρων : ἔσπευδε γὰρ πρὶν Φαρ- 
νάβαζον βοηθῆσαι ἐγκρατὴς γενέσθαι πάσης τῆς Δἰολίδος. 
᾿Αθηνάδας δέ τις Σικυώνιος λοχαγός, νομίσας τὸν μὲν 

140 Δερκυλίδαν φλυαρεῖν διατρίβοντα, αὐτὸς δ᾽ ἱκανὸς εἶναι 
τὸ ὕδωρ ἀφελέσθαι τοὺς Κεβρηνίους, προσδραμὼν σὺν 
τῇ ἑαυτοῦ τάξει ἐπειρᾶτο τὴν κρήνην συγχοῦν. 

Ογν. ν. 2. ῶ4; 80 {μαὺ φυλάττειν 18 
ἰηάῖγ, αἴβο. ἴῸΓ φύλαττε. --- σὺν αὐτῷ 
κτὲ.: {λι6 ἱὲβ απὰ ἐιΐπι ἰοο. ---- μὴ τυμωρή- 
σας: οοηά, 

10. ἐν τούτῳ τῷ καιρῷ: “4 {ἐλαὶ 
ογἱ σαὶ πιοπιενί ὈΥΪΟΣ τὸ {Ππ|ὸ οοπηρ οἵ 

1Π6 βαίγαρ, Του ΚΥ}} 188 ργοβοηςοθα ἢϊπη- 

561 νυ 8. ἅσιὴν ἀπ Τοὰυπα ΔΛ. 60]18 

αἰπηοϑί ἀοίθποοὶοββ. τοῖο. -- ἐπιθα- 
λαττίους : «(]. οἵ ἴννο πα ηρ8; 566 Οἢ 

13, --- δέχεσθαι : 86. αὑτόν. --- οὐ πάνυ 
κτὲ.: τὐϑῦα δ πὸ τι Ὁ Ο7 πιεαη8 τὐοὶϊ 

ἐγεαίει ; περιείποντο, Ῥέι.88. οὗ περιέπω, 

οἱ δὲ 

17. ὁ... ἔχων: ἃ ποίου ΠΥ Θχ- 
διηρ]ο οἵ {ἐπ αἰγὶ. ροβιοπ οἵ ἃ 

οἴααβο; α. 142,1, ν᾿; Η. 600 ο. --- ἐγί- 

Ὑνετο: ιιϑοἃ οἵ Βδουῖῆσοβ, ῥγουεα αυον- 
αὐϊε; οἴ, 5. Ἴ.--- τῇ πρώτῃ: 86. ἡμέρᾳ. 

--- μέχρι... ἡμερῶν : {πὸ Τρ. ἰά Το Πὴ 
ΓΟ αΪγοΒ {πὸ ογαϊιαὶ ποχὺ ὨΙΡΊΙΘΓ. --- 

ἐκαρτέρει : ῬΟΙΠΆΡΒ ΒΙΓΟΠΡῸΓΡ {πᾶ {116 
ἸΠΟΤΘ ΘΟΙΏΠΠΟΙ διατελέω. --- πρὶν. .. 
βοηθῆσαι: ἴον {πὸ ἰηῇ. νυ} πρίν αὐ 
Αἰ γπιαίνο βοηΐ., βδ66 α. 274; Η. 924 ἃ. 

ὥρο οἡ ἰϊ. 4. 18. 

18, οἱ δὲ ἔνδοθεν: (κε οἰζίσεηξ, Θααἶν. 

10 
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ΒἙΛΛΗΝΙΚΑ Π1Π|. τ. 

ἔνδοθεν ἐπεξελθόντες αὐτόν τε συνέτρωσαν καὶ δύο ἀπέ. 

κτειναν, καὶ τοὺς ἄλλους παίοντες καὶ βάλλοντες ἀπήλασαν. 

145 ἀχθομένου δὲ τοῦ Δερκυλίδου καὶ νομίζοντος ἀθυμοτέραν 
Ἁ Ν Ν » » 5 “ ’, 

καὶ τὴν προσβολὴν ἔσεσθαι, ἔρχονται ἐκ τοῦ τείχους 
κ Ὧν. ἴδ ΄ ΄ . κΚ Ψ ὰ ν δ. ὺν 

παρὰ τῶν Ἑλλήνων κήρυκες καὶ εἶπον οτι ἃ μὲν ὁ ἀρχων 
’ 5 5 ’ ’ 5 Ν Ν ,’ὕ Ἂς “ 

ποιοίη, οὐκ ἀρέσκοι σφίσιν, αὐτοὶ δὲ βούλοιντο σὺν τοῖς 
Ἕλλησι μᾶλλον ἢ σὺν τῷ βαρβάρῳ εἶναι. ἔτι δὲ διαλε- 

“ “ “ἅ»Ἅ κέ “ - 

1δ0γομένων αὐτῶν ταῦτα, παρὰ τοῦ ἄρχοντος αὐτῶν ἧκε 

λέγων ὅτι ὅσα λέγοιεν οἱ πρόσθεν καὶ αὐτῷ δοκοῦντα 
λέγοιεν. ὁ οὖν Δερκυλίδας εὐθὺς ὥσπερ ἔτυχε κεκαλλιε- 

Ν , ΄ Ὁ ε δ 5» Ν Ν ν ε Ὁ Ν 

ρηκὼς ταύτῃ τῇ ἡμέρᾳ, ἀναλαβὼν τὰ ὅπλα ἡγεῖτο πρὸς 
Ν ’ὔ ε ΜΩ͂Ν. ’ ] 9 ’ Ἂ; 

τὰς πύλας " οἱ δ᾽ ἀναπετάσαντες ἐδέξαντο. καταστήσας δὲ 

156 καὶ ἐνταῦθα φρουροὺς εὐθὺς ἤει ἐπὶ τὴν Σκῆψιν καὶ τὴν 
Γέργιθα. ὁ δὲ Μειδίας προσδοκῶν μὲν τὸν Φαρνάβαζον, 

ὀκνῶν δ᾽ ἤδη τοὺς πολίτας, πέμψας πρὸς τὸν Δερκυλίδαν 
εἶπεν ὅτι ἔλθοι ἂν εἰς λόγους, εἰ ὁμήρους λάβοι. ὁ δὲ 

’΄ ΕῚ ΄Ὁ 5 Ν ’, ε ’, “ , ν 

πέμψας αὐτῷ ἀπὸ πόλεως ἑκάστης τῶν συμμάχων ἕνα 
“ ’΄ ᾿ 

1600 ἐκέλευσε λαβεῖν τούτων ὁπόσους τε καὶ ὁποίους βούλοιτο. 
ὁ δὲ λαβὼν δέκα ἐξῆλθε, καὶ συμμίξας τῷ Δερκυλίδᾳ 

ἠρώτα ἐπὶ τίσιν ἂν σύμμαχος γένοιτο. 
ε » 5 ,’ 

ὁ δ᾽ ἀπεκρίνατο 
5.» -' Ἀ ’ὔ 5 ,ὕ Ν ΕῚ ,ὔ »“ 

ἐφ᾽ ᾧτε τοὺς πολίτας ἐλευθέρους τε και αὐτονόμους ἐαν. 

ἴο οἱ ἔνδον, ὈΥ ΑἰἰΥδοίΊο ; 566 Οἡ 22; 
'. 4. 10. -- ἀθυμοτέραν : ἰγαπδίοτνγορα 
ἔγοπη ἴπΠ6 ββδι!δηΐβ ἴοὸ {Π6 558]. 
50 ὙὸῪὺ ΒΡΘΔΚ οὗ ἃ “βριγιἰθα αἰίδοκ, 
“ΟΠυΓΟΠ-σοΐηρ Β6]].᾿ -- ἔρχονται... 
εἶπον: Οπ {πΠ6 Ομδηρα οὗ ἴθηβθ, οἤ 
ἰϊ, τ. 16.--προσβολήν : 1.6. {ΠπΠ6 ξΘΠΘΓΆΙ 
ἀββδαυ]ῦ, --- ὁ ἄρχων: 1.6. ὁ... τὴν 
φυλακὴν ἔχων 17. 

19. ἧκε λέγων: ἴον {Π6 Ῥᾶτγίϊο., 566 
ΟἹ ἷϊ. 1. 8; 4. 51. (ἢ ν. 3. 25. --- ὅσα 
λέγοιεν κτέ.: ““ἴη 411 {πᾶ {πον 54], 
ΠΟΥ ΘΧΡΙΟΒβοα 15 υἱθνϑ 4150. “ἼΠῸ 

ΤΟΔΟΥ Μ0111 ΓΟΠΊΔΥΪΚ ΠΟΙΘ ΠΟῪ ΧοΠμο- 
ῬΠΟΠ 5Π8Ρ65 {Π6 Παυγαίϊγθ ἴῃ ΒΌΘἢ 8. 
ΠΙΆ ΠΠΘΓ 85 ἴο ἱπου]οαΐθ {πὸ Ρΐοιιβ ἀαἰγ 
ἴῃ ἃ βΌΠΟΓΙΓΆΙ οἵ οὈουίπρ {Π6 νγαγη ΠΡ5 

ἔχη ]Βη0 4 ὈΥ {Π6 5δου]ῆοσθ --- ΘΙ ΓΠΘΓ 
ΤῸΓ δοίϊοῃ οὐ ἱπαοϊΐοη. 1 πᾶνο Δἰγοδαν 
ποίϊορα πον οἴζθη π6 4068 {Π18 'ῃ 1Π6 
«Απαδαξῖ5. ΘΝ 8 ᾿ΠΊΘΥΘΠΟΘ 18 ΠΘΥ͂ΘΥ, 
Ι ῬοΙΐονθ, ἴο θ6 ουππα βυρροβίθα ἴῃ 
ΤΠυογ 1465. ατοίθ. 

20. ἐφ᾽ ᾧτε ἐᾶν: 566 οἢ 1ϊ. 2. 20. --- 
ἅμα: οοπϑῖ. τ ἢ τΠπ6 ρῬᾶτίϊο., θυθη τυλῖϊο 
δαψίπρ ἰμῖ8; 80 22. 

18 
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186 ἘΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 

᾿ ὦ - ,ὕ "» Ν Ἀ . ων Ν δ 

καὶ ἅμα ταῦτα λέγων ἤει πρὸς τὴν Σκῆψιν. γνοὺς δὲ ὁ 
ν “ -“ 

106 Μειδίας ὅτι οὐκ ἂν δύναιτο κωλύειν βίᾳ τῶν πολιτῶν, 

110 οὕτω πολιτεύειν, ἐξελθὼν ἡγεῖτο ἐπὶ τὴν Γέργιθα. 

εἴασεν αὐτὸν εἰσιέναι. ὁ δὲ Δερκυλίδας θύσας τῇ ̓ Αθηνᾷ 
᾽ - -“" τ ,ὕ 5» , Ν Ἀ -“" δί 

ἐν τῇ τῶν Σκηψίων ἀκροπόλει τοὺς μὲν τοῦ Μειδίου φρου- 
Ν 5» ’ Ν Ἂ “ ’, Ν ’ὔ Ν 

ροὺς ἐξήγαγε, παραδοὺς δὲ τοῖς πολίταις τὴν πόλιν, καὶ 
’ ΄ ν Ν » [ὰ ’ 

παρακελευσάμενος, ὥσπερ Ἕλληνας καὶ ἐλευθέρους χρή, 

συμ- 
Ε2 δὲ λ Ἀ πον Ἀ “-“ δῸ ’ ΄-“ ᾽ὔὕ 

προὔπεμπον δὲ πολλοὶ αὐτὸν καὶ τῶν Σκηψίων, τιμῶντές 

τε καὶ ἡδόμενοι τοῖς πεπραγμένοις. ὁ δὲ Μειδίας παρεπ- 
’ ᾽ ΄ Ἀνὰ Ν “ , ΄ “ 

όμενος αὐτῷ ἠξίου τὴν τῶν Γεργιθίων πόλιν παραδοῦναι 
ε ἰφὸ Ἁ ε , , ἊΝ» ε ΄“ ’ 

αὑτῷ. καὶ ὁ Δερκυλίδας μέντοι ἔλεγεν ὡς τῶν δικαίων 
» Ν Ε ’ ν Ν “ ΄, » Ν Ν , 

175 οὐδενὸς ἀτυχήσοι ἅμα δὲ ταῦτα λέγων ἤει πρὸς τὰς πύλας 
Ν ΄Ὁ ’ Ἀ Ν ’ 5» ’ » ΄“ 5» ΄ο 

σὺν τῷ Μειδίᾳ, καὶ τὸ στράτευμα ἠκολούθει αὐτῷ εἰρηνικῶς 
» ’ ε ϑι.. 5 Ν “Ὁ ’ Ν ’, « ἰω » 

εἰς δύο. οἱ δ᾽ ἀπὸ τῶν πύργων καὶ μάλα ὑψηλῶν ὄντων 
ε “ Ν ΄ Ν 5 ΄᾿ ᾽ Ἂν » , 

ὁρῶντες τὸν Μειδίαν σὺν αὐτῷ οὐκ ἔβαλλον - εἰπόντος 

δὲ τοῦ Δερκυλίδου- Κέλευσον, ὦ Μειδία, ἀνοῖξαι τὰς 

180 πύλας, ἵνα ἡγῇ μὲν σύ, ἐγὼ δὲ σὺν σοὶ εἰς τὸ ἱερὸν ἔλθω 
κἀνταῦθα θύσω τῇ ᾿Αθηνᾷ, ὁ Μειδίας ὥκνει μὲν ἀνοίγειν 
τὰς πύλας, φοβούμενος δὲ μὴ παραχρῆμα συλληφθῇ, 

ἐκέλευεν ἀνοῖξαι. ὁ δ᾽ ἐπεὶ εἰσῆλθεν, ἔχων αὖ τὸν Μειδίαν 

ἐπορεύετο πρὸς τὴν ἀκρόπολιν: καὶ τοὺς μὲν ἄλλους 
΄’΄ » ’΄ ΄ Ἁ Ν ’ Ν ὦ ιαςΝ, 

186 στρατιώτας ἐκέλευσε θέσθαι περὶ τὰ τείχη τὰ ὅπλα, αὐτὸς 

-- 

δὲ σὺν τοῖς περὶ αὐτὸν ἔθυε τῇ ᾿Αθηνᾷ. ἐπεὶ δ᾽ ἐτέθυτο, 
ἀνεῖπε καὶ τοὺς Μειδίου δορυφόρους θέσθαι τὰ ὅπλα ἐπὶ τῷ 

21. βίᾳ τῶν πολιτῶν: οαπῖν. ἴὸ 
ἀκόντων τῶν πολιτῶν. ---τῇ ᾿Αθηνᾷ: 
“{Π6 στοαῦ ρμαΐίσοη ρΡοδᾶρββ οἵ Π|Ὶ.Πὶ 

8ἃΠαἃ πιο οἵ {πὸ 'ΓουκΚτίαι του ηἙ. 

ατοίθ. --- ὥσπερ... οὕτω: 8ἃ8 ἴο {116 
ΟΥΘΥ, Βο0 οὐ 19. 

22. παραδοῦναι: {Π6Ὸ 51}}}}. αὐτόν 8 
ΟΠ ρα, ΕἴπῸ 6 1 ὁ η ὈΘ6 ΘΆΒΙ ΠΥ ΒῸΡΡ] θα 
ἔγοιη {πὸ Ῥγθοραϊηρ αὐτῷ. --- εἰς δύο: 
ΘΙ ἐπ ἀοιιδίε ἤίο, οὐ, 4. 18; εἰς 4180 18 

πϑδοᾶ (ΚΟ ἐπί τ {πὸ σοη.} ἴο ἀθποίθ 
{πὸ ἀορίλ 2. 16; 4. νἱῖ, α. 28; ἴον θοῖἢ 

σΟΠΒ ΣΟΥ Ο 5. ἴῃ {Π6 5816. 56η80, 866 

1ϊ. 4. 11; 12, --ο οἱ ἀπὸ τῶν πύργων: 
ἐμοβο ὁπ {δι ἰοιυεγβ. ΤῊΘ ῬΓΘΡ. ἀπό 18 
δοοουηίοα ἴον Ὁ {Π| 6 βἰαηϊοδίίοη οὗ 
βάλλειν, ςΥ͂ 5. 8, 866 οἡ ἷ. 3. 9.-- 

καὶ μάλα: 566 οὁἢ ἴΪ. 4. 2. 
28. αὖ: ἱ.6. 88 αὖ ϑορρβὶβ, οἤ 21. -- 

ἐτέθυτο: λαὰ ἰαζοη {Π6 αἰιϑρίοεδ; ΟἾΒ, 
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905 Φαρνάβαζος. 

ἘἙΛΛΗΝΙΚΑ 11. τ.-: 

΄ 

στόματι τοῦ ἑαυτοῦ στρατεύματος, ὡς μισθοφορήσοντας " 
Μειδίᾳ γὰρ οὐδὲν ἔτι δεινὸν εἶναι. ὁ μέντοι Μειδίας 

5 ΄“ ν ’ ον 3 Ν Ἁ ’ » » 

190 ἀπορῶν ο,τι ποιοίη, εἶπεν, ὕγω μεν τοίνυν ἄπειμι, ἔφη: 
ϑ 

ἕένιά σοι παρασκευάασων. ὁ δέ, Οὐ μὰ Δ, ἔφη, ἐπεὶ 
αἰσχρὸν ἐμὲ τεθυκότα ξενίζεσθαι ὑπὸ σοῦ, ἀλλὰ μὴ ξενίζειν 

΄, 
σε. 

“" “-“ ς τ Ἃ τρ᾿ μένε οὖν παρ᾽ ἡμῖν ἐν ᾧ δ᾽ ἂν τὸ δεῖπνον παρα- 
’, 5 ΝΝ Ν Ν Ν Υ Ν 5 ων .ν 

σκευάζηται, ἐγὼ καὶ σὺ τὰ δίκαια πρὸς ἀλλήλους καὶ δια- 

195 σκεψόμεθα καὶ ποιήσομεν. ἐπεὶ δ᾽ ἐκαθέζοντο, ἠρώτα ὁ 

Δερκυλίδας - Εἰπέ μοι, ὦ Μειδία, ὁ πατήρ σε ἄρχοντα τοῦ 
οἴκου κατέλιπε; Μάλιστα, ἔφη. 

γα δεν Ἑ “τ 

Και πόσαι σοι οἰκίαι 

3 ΄' Ν ω , Ν ΄ 3 ΄ὕ ΕῚ 
σαν ἡ ποσοι δὲ χώροι ἡ ποσαι δὲ νομαυι ; ἀπογράφοντος ὃ 

5 ἴω ε ,ὔ “ ὌΝ γ΄ τὺ “ὃ ,ὔ - 

αὐυτου οι πάροντες των Σκηψίων εἶπον" Ψεύδεται σε ουτος, 

200 ὦ Δερκυλίδα. Ὑμεῖς δέ γ᾽, ἔφη, μὴ λίαν μικρολογεῖσθε. 
᾽ Ν ἈΕ 5 , νΝ κ ὙῸ Ὁ » , 
ἐπειδὴ δὲ αΠπεΕγΥξΎΡΑαΤΤΟ τα παάτρφῳα, Εὐπέ μοι, ἔφη, Μανια 

Ἁ οὐ ε δ ’ μὺ ν Ἂ “ 

δὲ τίνος ἦν ; οἱ δὲ πάντες εἶπον ὅτι Φαρναβάζου. Οὐκοῦν 

καὶ τὰ ἐκείνης, ἔφη, Φαρναβάζου; Μάλιστα, ἔφασαν. 
ε δι εν ΔΑ, Νὰ » » Ε Ἂν; κι ΄ Ν εἰ “ὦ 
ΗἩμέτερ αν ευὴ; ἔφη. επει κρατουμεν " πολέμιος γαρ μιν 

1 [πὸ ομδηρο οὗ γοΐοβϑ. --- μισθοφορήσον- 
τας: 86. ΠΠ6ῖΘΡ ΤλΟΤΟΥ 1688. --- Μειδίᾳ 
γὰρ... εἶναι: μὸν ἢΠ1ἴα8. ἐα5 ποίἠϊης 
ΠΟΥ 0 ἤξαν, “ἃ8 ἃ Ῥὶαῖῃ οἰςΖθῃ ΠΘ 
ΠΘΘα5 πο θοαγ-ρυατγα.» 

24. ὅ,τι ποιοίη : [π6 αἴτ. αἴ56. νγοῦ] 
Β6 τί ποιῶ; ἃ. 244; Η. 992, 2 Ὁ, 2. --- 
ἐγὼ μὲν τοίνυν: 178, ἐλόη, 70. γι}, ρατί. 
ΤῊΘ β8πι6 ἰῃ στο ιοίουν ὑγΟΓΒ. ΟΟΟῸΓ 

4580 4. νυ. 1. 2. ἘῸΓ μέν φαυΐν. ἴο 

μήν, 5866. ὁ ἾΥγ. 1. 7. --- ξένια : τιι5δοα ὈΥῪ 
ΜΙαΐαΒ ἴθ [Π6 β86η86 οὐ "επί σὶϑ, 
Ραΐ [4 Κοὴ ὃν ΠΟΤ 485 ἴῃ [Π6 5686 

οὐ λοβριζαϊϊψ ἴῃ ογάθυ ἴο ργθοϊπαθ {Ππ|Ὸ 
ἀερατγίατο οὐ ΜΙ|αΪ85. --- τεθυκότα ξενί- 
ἵεσθαι: [πΠο886 ΨΠηΟῸ οἴογθα βδουϊῆοθ 
ὝΘΓΘ δΔοσιβίοπΠη θα ἴο ἔραβί {Πρὶν {τ]θη 15 
ΟΠ {Π6 Ηδθρῃ οἵ {πὸ νἹοι!πη8, ΟΥ αἱ ᾿θαβῦ 

ἴο 5ῃᾶτθ ἰὑ ψι ἢ {Π6Π], οὐ ἵν, 3. 14. -- 

ἀλλ᾽ ἡγείσθω τις, ἔφη, ὅπου͵ κεῖται τὰ 

ἐν ᾧ δ᾽ ἂν κτέ.: ἔαΐ. οοπα. Τ6]. οΟἸδιι86 
(οἵ τῃ6 τῆοσὸ γἱνια Κιηα). 
2. ἄρχοντα τοῦ οἴκου: λεαα οΥ ἰδ6 

Ζαρεῖλψ. ---- μάλιστα : πιοδὲ εογίαϊηίῃ ; ἃ 
βίσοηρ ΔἰΠγπιαίϊνθ, ἃ5. 4180 ἴσϑαᾳ. μάλα 
τοι, καὶ μάλα, πάνυ γε. --- ψεύδεται : 15 

αἰοοοϊυϊπφ. [Ιῃ {Π|18 Β6η86 Π6 δεῖν 18 
ΤΠΟΤῸ ΘΟΙΏΙΠΟΙ.. --- μὴ λίαν μικρολογεῖ- 
σθε: αοη᾽ ἐ ριιΐ ἰοο Πἴηε α ροϊηΐ ὁπ 1. 

206. τίνος ἦν : διποπρ [Π|6 οτθηΐα]8, 
1{Π6 5] Θοῖβ οτο ἸΟΟΚΘα ΠΡΟΙ 88 {Π6 

ῬΙΓΟΡΟΥν οὐ {πεῖν Ἰογάβ, {πΠ6 Κίηρ (ὁ 

δεσπότης) ἃ΄Ι΄οηθ Ῥοίῃρ Υϑρταρθα ἃ8 
ἴγϑο, οὔ νἱ. 1. 12; δοοογαϊ!ηρν, οσ θη 

{πΠ6 ΒΙρμοβδὶ αἰ ρηϊαγθβ. οὐ {Π6 ΤΘ8]Ππὶ 
ΔῊ4 {Π6 Βα ίτΆ 8 ἅ16 οδ]]6α δοῦλοι. (7. 
ἵν. 1. 86; 4η. 1. 9. 29; 11. κυ. 98. -- 
ἡμέτερ᾽ ἂν εἴη: ἴη ἐλαὶ οα86 {λον τυοιἰα 
δὲ οἵδ; “ἴο {π6 νἱοΐουβ Ὀθ]οὴρ {Π6 
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198 ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 

Μανίας καὶ τὰ Φαρναβάζου. ἡγουμένων δὲ τῶν ἄλλων ἐπὶ 
τὴν Μανίας οἴκησιν, ἣν παρειλήφει ὁ Μειδίας, ἠκολούθει 
κἀκεῖνος. ἐπεὶ δ᾽ εἰσῆλθεν, ἐκάλει ὁ Δερκυλίδας τοὺς 

ταμίας, φράσας δὲ τοῖς ὑπηρέταις λαβεῖν αὐτοὺς προεῖπεν 
510 αὐτοῖς ὡς εἴ τι κλέπτοντες ἁλώσοιντο τῶν Μανίας, παρα- 

χρῆμα ἀποσφαγήσοιντο. οἱ δ᾽ ἐδείκνυσαν. ὁ δ᾽ ἐπεὶ εἶδε 

πάντα, κατέκλεισεν αὐτὰ καὶ κατεσημήνατο καὶ φύλακας 
κατέστησεν. ἐξιὼν δὲ οὺς εὗρεν ἐπὶ ταῖς θύραις τῶν 
ταξιάρχων καὶ λοχαγῶν, εἶπεν αὐτοῖς - Μισθὸς μὲν ἡμῖν, 

9515 ὦ ἄνδρες, εἴργασται τῇ στρατιᾷ ἐγγὺς ἐνιαυτοῦ ὀκτακισ- 
χιλίοις ἀνδράσιν: ἢν δέ τι προσεργασώμεθα, καὶ ταῦτα 
προσέσται. ταῦτα δ᾽ εἶπε γιγνώσκων ὅτι ἀκούσαντες πολὺ 

εὐτακτότεροι καὶ θεραπευτικώτεροι ἔσοιντο. ἐρομένου δὲ 
τοῦ Μειδίου - ̓Εμὲ δὲ ποῦ χρὴ οἰκεῖν, ὦ Δερκυλίδα ; ἀπε- 

590 κρίνατο: Ἔνθαπερ καὶ δικαιότατον, ὦ Μειδία, ἐν τῇ 

πατρίδι τῇ σαυτοῦ Σκήψει καὶ ἐν τῇ πατρῴᾳ οἰκίᾳ. 

2 Ὁ μὲν δὴ Δερκυλίδας ταῦτα διαπραξάμενος καὶ λαβὼν 

1 50Ρ0118. ἘῸτ {Π| οπηϊββίοη οὐ {ΠῸ Ῥσοί,, ποῦ {Ππ6 ἢτβί Ῥασο, ατγοίΐο ἢπαδβ ἴῃ {116 
Βθ6 6. 2920, 2; Η. 9093. -- κεῖται : αΥὸ 

ἰαϊὰ τἰρ; 8ίογε. Α8. ἴτγοα., {Π18. νουὉ 
ΒΟΙΥΟΒ 8ἃ8 ἃ Ρᾶ58. ἴο τίθημι, εΓ 2. 

19 συγκείμενον. --- τὰ Μανίας καὶ τὰ 

Φαρναβαζου : {με μοββε55ίοη8 οΥ λήαηϊα 

απιὶ δμανπαναξιιβ. Κ,Υο Βῃου]τἹα ὀχρθοῦ 

λὰϊ οπθ ατί., θαΐ 115 το ρ τ 0 ἢ τορ δ 8 
16 ἀγριυμπιθηΐ, “88 ΤΠῸΥ ΡΟΙοηροα ἴοὸ 

Μαπηῖΐα, 50 {πον ῬοΙοηροα τὸ ῬΠΆΓηᾶ- 
ΡαΖιιβ, ἀπ 1 πὰ ΘΟΠη6 ἴο ἴα Κ6 ΡΟβ868- 

βίοη οὗ {πὸ Ἰαϊίοτ᾽ Β σοοίβ,᾽" 
27. λαβεῖν: οαυΐν. ἴο συλλαβεῖν. 
28. εἴργασται: λὰ8. δέοι εαγπεί. 

ΕῸΓ 8ἃῃ ΔΠΑΪΟΡΟΙΒ 86 οἵ ἴπ0 Επρ'. 
οορπδῖο, οὐ Αὐιῳ 1,εαν τὶ. τ," Απα οἵ 
ΠΥ ἰαπᾶ.... 11 τοοῦῖς εἶα πιθαη8 ἴο 

πᾶ κο {Ππ0ὸ0 ΘΔΡΑΌ]ο.᾽ --- ἐμὲ δὲ κτέ.: 
ποῖο {πὸ οπρμαῦϊο Ῥοβίτοη. οἵ {116 
ΡῬγοῦ, Τ|ι6 ΠΟΥΤΔ] ΟΥΘΓ νου] μἷνο 

απ άἄδποο οἵ ἀοἴδ}} ἀπὰ {πὸ ἀγανηδίῖς 
ΤΠ ΠΟΙ Οὐ {Π|8 ορίβοῦθ ἃ Βα ρρογί ἴῸΓ 

118 ΤΠθοσν ὑπαὶ Ν ΘΠΟΡΙ ΟΝ ννἃ8. ΠΟΥ 
Βουνῖηρ ΠῚ {Π6 στουηδηΐ οἵ {πὸ Ἴδη 

“Πουβαηα ἴῃ Αβῖα ΜΊποΟΥ. 
ΟμαρΡ. 9, Ζεγομίας οοποίιαϊε α 

ἐγεαίῃ τοί ὈΠιαγηαδακιι5 ἀπε τοϊμιίουϑ ἐν 

Βιιμιψηία (1, 2}; ἃ «αεἰαοσληιεηὶ ὁ ἢιὲξ 

αἰϊίος, {6 Οὐἀνψβίαηϑ, ἐδ του θα τοϊ ἦι σγεαὶ 

ἰοββ ὑψ {μὲ Βιμιψηίαης (2--ῶ9). 7)ενομ  - 
εἰας αὐἰυαποο5 10 7, απ ρβαοιϑ, 5 ἀρροϊηϊεα 
ἐοπιπιαπαὶον-ἰητοὐο ῦ (0- 8), τουϊοιυβ ἐδα 

ἐγεαίῳ τοὐτ Ῥ)ιαγπαναξιι8, απεὶ ῥγοσθεεὶς 
ἰο δεῖ ἃ τοαἱΐ ἀογοϑδ {πὸ (ιν βοπόβιιβ 

(9, 10). ,δέοψε 97 Αἰαγποις (11). Ῥλαν- 
πανακιις 7οἷη5 Τιδδαρίιενηιοβ ἐπ ]οπΐα ; 
7)ογονψ άαβ. πιουοβ πρροη ἐδιθηι, απαὶ αἴεν 
α 8λοιν ὁ γοβίβίαπιςε σοποίμαῖεβ ἃ ἰγιιοθ 

(12-20), ϑραγία ἀεοίαγεδ τῦαν ἀφαϊπδί 

21 

28 

τῷ 



5 κακουργῇ τὰς “Ἑλληνίδας πόλεις. 

ἙΛΛΗΝΙΚΑ Π]. 1, 2. 

5 3 ἈΝ ε ’, 5 ’ , 5 ’ ν “ἡ Ἁ 3 ἐν ὀκτὼ ἡμέραις ἐννέα πόλεις, ἐβουλεύετο ὅπως ἂν μὴ ἐν 
τῇ φιλίᾳ χειμάζων βαρὺς εἴη τοῖς συμμάχοις, ὥσπερ 
Θίβρων, μηδ᾽ αὖ Φαρνάβαζος καταφρονῶν τῇ ἵππῳ 

Ε Ν 
πέμπει οὖν πρὸς αὐτὸν 

Ἂν 5 “ ΄ ’ 3 ’ “Δ ’ » ε 

καὶ ἐρωτᾷ πότερον βούλεται εἰρήνην ἢ πόλεμον ἔχειν. ὁ 
’ ’ ’ ιν 5 ’ 5 ’ “ 

μέντοι Φαρνάβαζος νομίσας τὴν Αἰολίδα ἐπιτετειχίσθαι τῇ 
ε “ » ’ ων Ν ν 

ἑαυτοῦ οἰκήσει Φρυγίᾳ, σπονδὰς εἵλετο. 

Ὡς δὲ ταῦτα ἐγένετο, ἐλθὼν ὁ Δερκυλίδας εἰς τὴν 

10 Βιθυνίδα Θράκην ἐκεῖ διεχείμαζεν, οὐδὲ τοῦ Φαρναβάζου 
’ 5 ,’ Δ Ν ε Ν 5» “Ὥ Ὁ ’ 

πάνυ τι ἀχθομένου - πολλάκις γὰρ οἱ Βιθυνοὶ αὐτῷ ἐπολέ. 

μουν. καὶ τὰ μὲν ἄλλα ὁ Δερκυλίδας ἀσφαλῶς φέρων καὶ 
ἄγων τὴν Βιθυνίδα καὶ ἄφθονα ἔχων τὰ ἐπιτήδεια διετέλει " 
ἐπειδὴ δὲ ἦλθον αὐτῷ παρὰ τοῦ Σεύθου πέραθεν σύμμαχοι 

»ἤ »-" “ Ἁ 

15 τῶν Οδρυσῶν ἱππεῖς τε ὡς διακόσιοι καὶ πελτασταὶ ὡς 

τῷ 

τριακόσιοι, οὗτοι στρατοπεδευσάμενοι καὶ περισταυρωσά- 

5 “κε -“ » γΣ᾿ 

μενοι ἀπὸ τοῦ “Ἑλληνικοῦ ὡς εἴκοσι στάδια, αἰτοῦντες φύλα- 

κας τοῦ στρατοπέδου τὸν Δερκυλίδαν τῶν ὁπλιτῶν, ἐξήεσαν 

ἐπὶ λείαν, καὶ πολλὰ ἐλάμβανον ἀνδράποδά τε καὶ χρήματα. 

ΕἸ 5, το]ιϊεῖι 5 ἱπυαάοα απαὶ γοαιοοα (21 
-91). 

1. ὀκτὼ ἡμέραις : ἴῃ {πΠ6 [4]] οἵ 999 
Β.Ο. -- ὅπως... κακουργῇ : ὅπως 15 ἢνεῦ 
οοηῃβῦ. ΠΘΥΘ ἴῃ 8} ᾿Π61Γ. 4 ΘΒΌΟ. Ὑν 11} 

ὕπ6 ρΡοϊθῃεϊαὶ ορί., ἃ5 οἵΐθῃ, 866 1]. 2. 

13: νι. ᾿. 27; {π6ῃ νυ 10}} ἃ ἤΠᾺ] ΟἸδπι86, 

ΠΟ, ἃ8 ἴγθα. ἴῃ Χρη., ἴακϑβ {Π6Ὸ 

ΒΆΡ7ν. ΑΙΓΘΙ ἃ ὨΙ ΒΟΥ ΙΟ4] 16 Πη86 ; 566 0ἢ 

ἰν. ὃ. 10. --- καταφρονών : ἴῃ {116 8}080- 
Ταἴθ τι86, εἰἰδα α πη εἰ, σομπ θη ρίμοιι 5  . 
ΟἹ ἵν. 4. 10. --- μηδ᾽ αὖ κτέ. : ἃ οᾶ56 οὗ 
Ραγαΐαχβ, θθίηρ ἸΟΡΊΟΔΙΠΙΥ βαθοτά. τὸ 

{Π6 Ῥγθοθαϊηρ' οἸ8886. ---τῇ ἵππῳ: αδί. 
οὗ ὁδτι56 1 καταφρονῶν ἈΠ ΟὗὨ ΠηΘ8 8 
ΙΓ κακουργῇ. ἡ ἵππος 18 Θατιῖν. ἴο οἱ 

ἱππεῖς, ἃ8 ἡ ἀσπίς ἴο οἱ ὁπλῖται (ἀσπι- 
σταί). ΟἹ ἀοτδη ]αηη ἴῃ τ ΠΥ ν 
1186, --- ἐπιτετειχίσθαι ; ἐπιτειχίζω ψ 1 

{Π6 ἀαΐ., ἐδέαῤί ει α5 α ξἰγοηφἠοί αἰ, τον 
γγΠ0} οἴϊθηβῖνθ ορογαύθηβ οἅη 6 

ΟΑΥΓΙΘα οἢ ἃρδαϊηβὺ Ὁ ποίπου (ἀδί.). 
“ΠΡ ΒΙΚίηρ ὑπαῦὺ ΑΘ0118 λα δοθη ἰγαη8- 

ἡ Ουπιοὰ ἱπίο α 7υγίγ685 τολίοὶι ἐμνδαϊεηθαὶ 
18 οὐ Ῥτονίποο ῬΗγυρίδ." 

ὦ. τὴν Βιθυνίδα Θρᾷκην : 1.6. ΒΙΤΗΥ- 
πα. Τὸ ΒΗ πἶλπβ ΟΓῸ ΟΔ]]οα 

ΤῊγδοΐδηβ θθοδιβο πον Πδα πηϊρσταϊθα 
ἤτοι ΤΉΓΔΟΘ. --- οὐδὲ πάνυ τι: 1. 
10. ---τὰ μὲν ἄλλα: 70. {πὲ τεϑί. --- 
Σεύθου: ἃ ΟΠ]οῦ οἵ {π6 Οαγυβίδηβ ἴῃ 
ΤΏγχδοΘ οἡ {πΠ6 Ῥοηΐπβ; οκ ἵν. 8. 26; 

«Αη. νἱϊ. ᾿. ὅ; πθποθ πέραθεν: οὗ {πὸ 
ΟΡΡοβῖίθ (ἘπισοΡο8 ἢ) ποτ οἵ {ΠῸ6 

ΗδΙΠΘΒΡοηΐ. --- τῶν ὁπλιτῶν : Ῥαγῦ. σθῃ. 
85 ΟὈ]. οὗ αἰτοῦντες, (7, 1. 4 τῶν ἱππευ- 

σάντων (6. 170, 1; Η. 736); 4η4 ἢ 
φύλακας ἃ8 115 ἸΟΡΊῚΟΔ] ΔΡΡΟΒ. 

189 
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20 ἤδη δ᾽ ὄντος μεστοῦ τοῦ στρατοπέδου αὐτοῖς πολλῶν αἰχμα- 8 

2Ὁ 

9.᾽0 

90 

τῷ 

λώτων, καταμαθόντες οἱ Βιθυνοὶ ὅσοι τ᾽ ἐξήεσαν καὶ ὅσους 

κατέλιπον Ἕλληνας φύλακας, συλλεγέντες παμπληθεῖς 
πελτασταὶ καὶ ἱππεῖς ἅμ᾽ ἡμέρᾳ προσπίπτουσι τοῖς ὁπλί- 

ε , με κ » ᾿ ἌΝ Ν 8» ε Ν ταις ὡς διακοσίοις οὖσιν. ἐπειδὴ δ᾽ ἐγγὺς ἐγένοντο, οἱ μὲν 
᾿Ψ ε » » ’ὔ » » ͵ ε » » Ἀ » ’ ἔβαλλον, οἱ δ᾽ ἠκόντιζον εἰς αὐτούς. οἱ δ᾽ ἐπεὶ ἐτιτρώ- 

Ἁ Ν ΕῚ , » ’ 1 » Ν ’ σκοντο μὲν καὶ ἀπέθνησκον, ἐποίουν δ᾽ οὐδὲν καθειργμένοι 
ἐν τῷ σταυρώματι ὡς ἀνδρομήκει ὄντι, διασπάσαντες τὸ 

ες: “ Ε] ΄ Ε ’ » Ε] ΄ ε ᾿" Ὁ Ν Ε] ’, αὑτῶν ὀχύρωμα ἐφέροντο εἰς αὐτούς. οἱ δὲ ἧ μὲν ἐκθέοιεν 4 
«ες ’ οἷ ε ’ 5 ,ὔ Ν ε ’ » ὑπεχώρουν, καὶ ῥᾳδίως ἀπέφευγον πελτασταὶ ὁπλίτας, ἔν- 

Ν ἊΨ 5 ’ὔ ᾿ Ά, Ε] “ ΘΒ ’ὔ 

θεν δὲ καὶ ἔνθεν ἠκόντιζον, καὶ πολλοὺς αὐτῶν ἐφ ἑκάστῃ 
Ψ τω ΄ ’ Ν ν » » ’ ἐκδρομῇ κατέβαλλον: τέλος δὲ ὥσπερ ἐν αὐλίῳ σηκα- 

σθέντες κατηκοντίσθησαν. ἐσώθησαν μέντοι αὐτῶν ἀμφὶ 
κ ΄ » δι ὦ ΄ Ἀ Ἂ 4... οὖν Ὡς ΜΝ ΩΝ 

τοὺς πεντεκαίδεκα εἰς τὸ “Ἑλληνικόν, καὶ οὗτοι, ἐπεὶ εὐθέως 
ἤσθοντο τὸ πρᾶγμα, ἀπεχώρησαν ἐν τῇ μάχῃ διαπεσόντες, 
ἀμελησάντων τῶν Βιθυνῶν. ταχὺ δὲ ταῦτα διαπραξάμενοι ὃ 

οἱ Βιθυνοὶ καὶ τοὺς σκηνοφύλακας τῶν ᾿᾽Οδρυσῶν Θρᾳκῶν 
5 ’, ᾽ ΄ ’ Ν » ’ὔ » “ ἀποκτείναντες, ἀπολαβόντες πάντα τὰ αἰχμάλωτα ἀπῆλθον" 

“ ἊΝ» 

ὥστε οἱ Ἕλληνες, ἐπεὶ ἤσθοντο, βοηθοῦντες οὐδὲν ἄλλο 

εὗρον ἢ νεκροὺς γυμνοὺς ἐν τῷ στρατοπέδῳ. ἐπεὶ μέντοι 
Ε “ «» ΄ ΄ Ἁ ε -ε Ν Ν ἐπανῆλθον οἱ ᾿οδρύσαι, θάψαντες τοὺς ἑαυτῶν καὶ πολὺν 

3. αὐτοῖς : ΠΟΑΥΪΥ Θαπΐν. ἴο ῬΟβ8. 
βοη., ἃ. 184, 5, ν. 4. --- αἰχμαλώτων : 
πϑαΐ,, δοοίῳ ; οΥ, ὃ. --- οἱ μέν, οἱ δέ: υἱξ. 
{π6 ΒΙΓΠ ν πίδηβ; {Π6 ΒΘοοηᾷ οἱ δέ ΓΟΙΟΤΒ 
τὸ 16 ΠΟΡ 68, --- ὡς ἀνδρομήκει: ὡς, 
Ἀ5. ὙΠ} ΠΠΠΊΘΙΓΆ]8Β, αὐοιέ, εὐ, Αη. ν. 4. 

12 παλτὸν ὡς ἐξάπηχυ, Οἡγν. νἱ. τ. 80 

δρέπανα ὡς διπήχη.---ὀχύρωμα: τῇοίοτ!- 
ΟἹ] νατϊδηῦ [ΙῸΓ σταύρωμα. (δ ἵν. 4. 

10 διασπάσαντες τὺ σταύρωμα. 

4. οἱ δὲ κτέ.: οὔΒ. {πΠ6 οἤδηρο οἵ 
57. : οἱ δὲ (Βιθυνοὶ) ἧ μὲν ἐκθέοιεν 
(οἱ Έλληνες), κατηκοντίσθησαν (οἱ Ἕλ- 

ληνε5). --- πελτασταί ; ὑεοαιιδ6 {ἰδ τυενὸ 

ἐϊφλι-αὐηιθα ; ΘΧΡΥΘΒΒΘΩ͂ τη 16 {ὉΠ}]}ν Αη. 
νἱ. 3.4 πολλοὶ δὲ διέφυγον πελτασταὶ 
ὄντες ὁπλίτας, ςοἤ, ἵν. 5. 16. --- ἐκ- 
δρομῇ : Γ᾽ ἐκθέοιεν ΔΌΟΥΘ. --- τέλος : 
αν, 800, --- ἀμφὶ τοὺς πεντεκαίδεκα : 
{πῸ αὐτῷ. 18. πἰδϑὰ υυἱτἢ ΠΠΊΘΓΆ]Β. οὗ 8 
ἈΡΡτοχίπηαίο τοὰπηᾶ παθου. Ἡ. 6604 ο. 
( Κύμη. 406, 18. --- καὶ οὗτοι : απὰ 
ἱπἰθεεὶ {}ι686. --- ἐπεὶ εὐθέως : Ι͂ῸΓ {116 
18118] ἐπεὶ τάχιστα, ἃ Ὶ ῬΤῚ ΠῚ Ὁ ΠΊ. --- 

ἐν τῇ μάχῃ κτέ. : Λαυΐπρ δἰἱρρεα ατυαν 
ἔμ ἰλὸ σοι οΓ {πὸ Ῥαϊῖο. 

δ. ἐπανῆλθον: “Ππιδᾷ τοϊυγηθα ΓΓΌΤῚ 
1Πποῖγ Γογαρίηρ Θχρθαϊοη "ἢ; οὐ 2. -- 
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ΕῚ 9 , 9. 5 Ἂν: δὰ Ν » Ὁ 5 , , 
οἶνον ἐκπιόντες ἐπ᾽ αὐτοῖς καὶ ἱπποδρομίαν ποιήσαντες, 
ε κα ΝΠ" Ν “τιν , ΓῚ 
ὁμοῦ δὴ τὸ λοιπὸν τοῖς “ἕλλησι στρατοπεδευσάμενοι ἦγον 

Δ νὴ» ἊΣ (ὃ καὶ ἔκαον τὴν Βιθυνίδα. 
4 Ν ᾿»" ὧδ Αμα δὲ τῷ ἦρι ἀποπορευόμενος ὁ Δερκυλίδας ἐκ τῶν ὁ 

45 Βιθυνῶν ἀφικνεῖται εἰς Λάμψακον. ἐνταῦθα δ᾽ ὄντος αὐτοῦ 
Ψ» 5 ἈΝ “ » “ 4 ’ Ἀ ’ὔ 

ἔρχονται ἀπὸ τῶν οἰκοι τελῶν Λρακός τε καὶ Ναυβάτης 
᾿ 3 - ». πὶ » 

καὶ ᾿Αντισθένης. οὗτοι δ᾽ ἦλθον ἐπισκεψόμενοι τά τε ἄλλα 
. » ᾿ς. 5. ᾿ "Δ ΄ κ Δ λία » ἊΝ ,΄,Ἱ ὅπως ἔχοι τὰ ἐν τῇ ᾿Ασίᾳ, καὶ Δερκυλίδᾳ ἐροῦντες μένοντι 
᾿ψ, Ἁ Ν 5 ’ 5 ὰ » ΄»“ο"Σὦ Ν Μ᾽ 

ἄρχειν καὶ τὸν ἐπιόντα ἐνιαυτόν - ἐπιστεῖλαι δὲ σφίσιν 
-» Ἂ 

δ0 αὐτοῖς τοὺς ἐφόρους καὶ συγκαλέσαντας τοὺς στρατιώτας 
3 “- ε - ν ΄ὕ 9 ΄ὕ , Ε - Ψ κ 

εἰπεῖν ὡς ὧν μὲν πρόσθεν ἐποίουν μέμφοιντο αὐτοῖς, ὅτι δὲ 
“ Α “- χ Ἀ “. “-“ 

νῦν οὐδὲν ἠδίκουν, ἐπαινοῖεν - καὶ περὶ τοῦ λοιποῦ χρόνου 
3 ΄»Ἠ μα Δ Ν 3 “ 3 2 ΄, ἋἍ Χ ’, εἰπεῖν ὅτι ἣν μὲν ἀδικῶσιν, οὐκ ἐπιτρέψουσιν : ἣν δὲ δίκαια 

Ν Ν -“ 

περὶ τοὺς συμμάχους ποιῶσιν, ἐπαινέσονται αὐτούς. ἐπεὶ Ἰ 
Ν συ 5 “ 

δ μέντοι συγκαλέσαντες τοὺς στρατιώτας ταῦτ᾽ ἔλεγον, ὃ τῶν 
Κυρείων προεστηκὼς ἀπεκρίνατο - ᾿Αλλ᾽, ὦ ἄνδρες Λακε- 

δαιμόνιοι, ἡμεῖς μέν ἐσμεν οἱ αὐτοὶ νῦν τε καὶ πέρυσιν" 

ἄρχων δὲ ἄλλος μὲν νῦν, ἄλλος δὲ τὸ παρελθόν. τὸ οὖν 
» “ “ Ν Ν 5. ΄, ’ Ζ Ε ἙΝ 

αἴτιον τοῦ νῦν μὲν μὴ ἐξαμαρτάνειν, τότε δέ, αὐτοὶ ἤδη 
ἱκανοί ἐστε γιγνώσκειν. συσκηνούντων δὲ τῶν τε οἴκοθεν 8 

͵΄ Ν “ ΄ 5 ’, “Ὁ Ν Ν 

πρέσβεων καὶ τοῦ Δερκυλίδα, ἐπεμνήσθη τις τῶν περὶ τὸν 
ἼΑρακον ὅτι καταλελοίποιεν πρέσβεις τῶν Χερρονησιτῶν ἐν 

τῷ ἐπ’ αὐτοῖς : ἴπ {Πεῖτ ἤοπου. --- πολὺν οδ86 ψ 1 μένοντι ἈΡΟΥΘ. --- ὧν πρόσθεν 
οἶνον : {πΠ6 'ΤΏΓΔΟΙΪΔ ΗΒ ὙΥΘΥΘ ΠΟΙΟΤΊΟΊΙΒ 

ἴον 1 ΘΙ ΡΟΓΆ ΠΟΘ. 

6. ἅμα τῴ ήρι: 9398 8.6. --- τά τε 
ἄλλα: Ρῥτοϊορίϊο. Νοίβ {Π6 Ῥοβίτοῃ 
οἵ τέ. --- μένοντι ἄρχειν : ο γεηιαῖη ἐἤιογα 
απαὶ οοηίϊπιιο ἐπ σοπιπιαηα. ΟἿΒ5. {παῖ 

ἐροῦντες ΘΟΥΘΙΠΒ νὸ ᾿ΠΠΠηΙ{ἴν 65, ἄρχειν 
Δ Πα ἐπιστεῖλαι, ἴῃ 6 ἢγδὺ ἃ5 ἃ νϑὺῦ οἵ 

οοτηπιαπαϊης, ἴπ 6 Βθοοπα ἴῃ 18. ΠΒ118] 
56Π86 Οὗ βαηΐηρ.---συγκαλέσαντας: ποί 
ΒΒ] 1] αἰθα (10 σφίσιν αὐτοῖς) ἃ5 15 1Π6 

κτέ.: ἴ.6. ἀποὺ “ΠΙῬτΟη ; 20} τοὐαΐ, εἰο. 
(τούτων ἃ κτλ.) ἄφη. οἵ οαι86 ψ 11} 
μέμφεσθαι. ΤἼ6 888] οοηβί. 15 [η6 800. 
ΟΥ 1Π6 {πϊηρ 8Δη4 αἀαΐ. οὗ {Π6 Ρ618. 

Ἵ. ὁ προεστηκώς : ἀου 1658 Χοπο- 
Ῥῃοη Εἰ πη561 ; οὐ τ. 0. --- τὸ παρελθόν : 
80. ἔτος Ἰτη}]}]0α ἴῃ πέρυσιν. (Γ Ονγτ. 
ὙἿ], ς. 25 τὰ παρελθόντα. --- τότε δέ: 
(ΘοΥΤΘ]. ἰο νῦν μέν), ὈΥΙΘΥ͂ ΘΧΡΙΘΒΒΙΟΠ 
ἴοΥ τοῦ τότε δὲ ἐξαμαρτάνειν. 

8, ἐπεμνήσθη: .“ ᾿ 

πιοηΐίοπεαϊ. ---- ὥστ᾽ 
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’ ’ ἈΝ ’ » «ε Ὁ Ν 9 

Λακεδαίμονι. τούτους δὲ λέγειν ἔφασαν ὡς νῦν μὲν οὐ 
ὃ ’ Ν ΄ » ΄ ’ Ν Ν ύναιντο τὴν Χερρόνησον ἐργάζεσθαι: φέρεσθαι γὰρ καὶ 
ΝΜ) ε εν "»" »-“" » Φ 9 ,ὔ » ’ 

ἄγεσθαι ὑπὸ τῶν Θρᾳκῶν ' εἰ δ᾽ ἀποτειχισθείη ἐκ θαλάττης 
» , Ν , λ »» Ν Δν ᾿ ω Ἢ εἰς θάλατταν, καὶ σφίσιν ἂν γῆν πολλὴν καὶ ἀγαθὴν εἶναι 

ἐργάζεσθαι καὶ ἄλλοις ὁπόσοι βούλοιντο Λακεδαιμονίων " 

ὥστ᾽ ἔφασαν οὐκ ἂν θαυμάζειν, εἰ καὶ πεμφθείη τις Λακε- 

δαιμονίων ἀπὸ τῆς πόλεως σὺν δυνάμει ταῦτα πράξων. ὁ 
ΩΓ ΄ Ν Ν 5» ΄ 5 Ὁ ἃ ἊἫ ΄ 

οὖν Δερκυλίδας πρὸς μὲν ἐκείνους οὐκ εἶπεν ἣν ἔχοι γνώ- 
΄“ 3 ’ὔ 5» » 5 ,’ » Ν πὶ ’ 

μὴν ταῦτ᾽ ἀκούσας, ἀλλ᾽ ἀπέπεμψεν αὐτοὺς ἐπ᾽ ᾿Εφέσον 

διὰ τῶν Ἑλληνίδων πόλεων, ἡδόμενος ὅτι ἔμελλον ὄψεσθαι 
Ἁ ’ὔ 5» 5 ’ » “Ὁ ’ ε Ν Ἀ 

τὰς πόλεις ἐν εἰρήνῃ εὐδαιμονικῶς διαγούσας. οἱ μὲν δὴ 
» , ε Ν ’,’ 5» ἣν ᾿»᾿ ᾽ 3, 

ἐπορεύοντο. ὁ δὲ Δερκυλίδας ἐπειδὴ ἔγνω μενετέον ὄν, 
’ ’ Ν Ν ’, » ’, ’ ὕὔ 

πάλιν πέμψας πρὸς τὸν Φαρνάβαζον ἐπήρετο πότερα βού- 

λοιτο σπονδὰς ἔχειν καθάπερ διὰ τοῦ χειμῶνος ἢ πόλεμον. 
ε ’ὔ Ἀ “ ’ Ν ’ ’ ν 

ἑλομένου δὲ τοῦ Φαρναβάζου καὶ τότε σπονδάς, οὕτω κατα- 
λιπὼν καὶ τὰς περὶ ἐκεῖνον πόλεις φιλίας ἐν εἰρήνῃ δια- 

ι 

΄, ἡρτς ἐδ σε ΄ Ν ω ΄, ᾿ Ν » ΄ 
βαίνει τὸν ᾿λλήσποντον σὺν τῷ στρατεύματι εἰς τὴν Ευρω- 

πην, καὶ διὰ φιλίας τῆς Θράκης πορευθεὶς καὶ ξενισθεὶς 
ε Ν Ὥ 40 5 Ὁ » Χ' ’ Δ θὰ ὑπὸ Σεύθου ἀφικνεῖται εἰς Χερρόνησον. ἣν καταμαθὼν 

’ Ν ν Ἄ ’ὔ » ’ Ν πόλεις μὲν ἕνδεκα ἢ δώδεκα ἔχουσαν, χώραν δὲ παμφορω- 
τάτην καὶ ἀρίστην οὖσαν, κεκακωμένην δέ, ὥσπερ ἐλέγετο, 

ὑπὸ τῶν Θρᾳκῶν, ἐπεὶ μετρῶν εὗρε τοῦ ἰσθμοῦ ἑπτὰ καὶ 

ἔφασαν: υἱξ. {π6 ΘνΟΥΒ ἴγοιη ὅραγτία, Η. 9170». (ΟΠ ἵν. 4. 2ὥ. 80 αὐϊζο. ἃ 

ἔφασαν Ὀθὶηρ ἃ ῬΑγΘη ΠΘίο σϑροί 0 
οἵ ἔφασαν ἄῦονοΘ. 8.66 οἡ ἰϊ. 3. 22. -- 

σὺν δυνάμει : τοὐΐδι α 7Όγεο. ---- φέρεσθαι: 
ἀ0ο, ἴο “Ἵη. 1. 3. 4, 16 "ΤΠ γα οἶδ. πα 

ονθὴ ἀεβιγρᾶ ἴὸ ἀοργῖνο {πῸὸ ατροκ 

ἱπΠ  ὈΙΓἀπ18 οὗ [Π6ῚΡ [ΟΥΤΊ ΓΟΥΥ.---θαυμά- 
ζειν : “ἴΑκο 10 111. 

9. μενετέον ὄν : {Παὶ ᾿6 τῦα8 10 τὸ- 

πιαΐπ ; ΒΌΡΡΙ. Ραγίϊο. ἴῃ ἰηαῖτν, α186, --- 

οὕτω: 48 οἵΐζοη ψἱτἢ ὑπ ῬαΙΠΟΙρΡΑ] 
γ ΎΡ, τορϑδίηρ [Π6 τηρδηΐϊηρ οἵ ἃ ῥτγθ- 

οράϊηρ ρΡαγίϊο, (ἤθτο ἴῃ {η6 σϑη. 408.). 

ΤΟΙ ΡΟΓΆΙ] ΟΥ ΘΟΠΩ͂, ΟἸατιδο, 12; ἵν, 4. ὃ 

ἃ 8; Υἱῖ. 1. 2 ἃπὰ 17. --- τὰς περὶ 
ἐκεῖνον πόλεις : ΠΟἸ]} 1] 085. 16. ΑΘ] Ιλ ἢ 
οἰτῖθ5, οι {πὸ θοσγοσβ οἵ ῬΠΑΣ ΠΑΡ Ζιιδ᾽ 

Ῥτουΐποθ, νυ} 10} ὙΥΘΤΟ ΠΟῪ ἴπ ΔἸ] απ ὁ 
(φιλίας) ἢ τπ6 Το ἀλη οπἴΔη8, 

Δ Πα τὸ ψ } 10} Τοτ ον 1485 πα βοουγο 
Ῥοδορ Ὦν [18 ἰγθαῖν τ ῬΠΔΥΠΆΘΡΆΖΊΒ. 

Οπ {πὸ 86 οὗ περί, «Υ Το. ἱν. 83 
ὡς πολλὰ αὐτοῖς τῶν περὶ αὐτὸν χωρίων 
“ξύμμαχα ποιήσοι. 

10. ἕνδεκα ἢ δώδεκα: ΑΓ γυνατ 8 

10 



ἘἙΛΛΗΝΙΚΑ Π]1. 2. 

86 τριάκοντα στάδια, οὐκ ἐμέλλησεν, ἀλλὰ θυσάμενος ἐτείχιζε, 
Ν ’ Ἃ, “ ΜΆ, Ν ϑ ἈΝ πον 

κατὰ μέρη διελὼν τοῖς στρατιώταις τὸ χωρίον: καὶ ἄθλα 
“ “ ’ Ἁ 

αὐτοῖς ὑποσχόμενος δώσειν τοῖς πρώτοις ἐκτειχίσασι, καὶ 
“Ἕ΄ῳῃ,»κ ε ΄ Ε 5. ᾽ ᾿ Ν - 9 ΄ 

τοῖς ἄλλοις ὡς ἕκαστοι ἄξιοι εἶεν, ἀπετέλεσε τὸ τεῖχος ἀρξά- 

μενος ἀπὸ ἠρινοῦ χρόνου πρὸ ὀπώρας. καὶ ἐποίησεν ἐντὸς 

90 τοῦ τείχους ἕνδεκα μὲν πόλεις, πολλοὺς δὲ λιμένας, πολλὴν 
δὲ κἀγαθὴν σπόριμον, πολλὴν δὲ πεφυτευμένην, παμπλη- 

- ν Ν ΄ Χ - ΄ 
θεῖς δὲ και παγκάλας νομᾶς παντοδαποῖς ΚΤΉνεσι. ταῦτα 

δὲ πράξας διέβαινε πάλιν εἰς τὴν ᾿Ασίαν. 

᾽᾿Ἔπισκοπῶν δὲ τὰς πόλεις ἑώρα τὰ μὲν ἄλλα καλῶς 

96 ἐχούσας, Χίων δὲ φυγάδας εὗρεν ᾿Αταρνέα ἔχοντας χωρίον 
ἰσχυρόν, καὶ ἐκ τούτου ὁρμωμένους φέροντας καὶ ἄγοντας 

Ἁ 3 ’ Ν “ 5 ΄’ ,.ς δὲ ν Ν 

τὴν Ἰωνίαν, καὶ ζῶντας ἐκ τούτου. πυθόμενος δὲ ὅτι πολὺς 

σῖτος ἐνῆν αὐτοῖς, περιστρατοπεδευσάμενος ἐπολιόρκει " 
Ἁ Ἁ καὶ ἐν ὀκτὼ μησὶ παραστησάμενος αὐτούς, καταστήσας ἐν 

100 αὐτῷ Δράκοντα Πελληνέα ἐπιμελητήν, καὶ κατασκευάσας 
5 “ὦ ’ 3» Α Ν 5 ’ ν Ἂν » ΄Ο 

εν τῳ χώωριῳ ἔκπλεω παντα τὰ ἐπιτήδεια, ινα ειἰὴ αὐτῳ 
« ε 

Ἄς ΣΕ ’ ἰφ ““ Ν ηλθ τὸ ΠΕ [ ἂν ὦ , 

καταγωγὴ, ὁποτε ἀφικνοιτο, ἀπῆλθεν εἰς φεσον [, ἣ ἀπέχει 

ἀπὸ Σάρδεων τριῶν ἡμερῶν ὁδόν]. ξ 
Ν ω; ’ “ ’ 5 » Δ ΄ 

Καὶ μέχρι τούτου τοῦ χρόνου ἐν εἰρήνῃ διῆγον Τισσα- 

ΔΘ ἤμουν ἕνδεκα.--- ἑπτὰ στάδια: Ηαΐ. 
γὶ. 36 βρθοῖϊῆθβ. {π6 Ῥσχσθδαῖῃ 845 50 

βίδαϊα ; ΡῬ]ηγ Ν. ἢΠ. ἵν. 11, 88 6000 
Ἐοιηδη 8068, ἰ.6. ΠΘΑΥῚΥ 40 βίααϊα. Α 
ψ84}} Παᾷ δἰγραᾶν Ῥθθὴῆ 11} ΠΟΙΘ 
ΘΓ ΘΓ ὈῪ ΜΙ 65 Πα ἀραὶη Ἰδαῖον 
ὈΥ Ῥρυίοῖθβ; Ρυΐῦ πδα Ὅθθη Δι .1655 

ἀρϑὶη ἀρβίσογθα. ἨΗᾶαΐ. νἱ. 36; ῬΙαΐ. 

εγεἰε8 το. --- ἐτείχιζε: ργοσεεαϊοαί ἰο 
διιϊα α τηοαἱ!. ---- τοῖς πρώτοις ἐπιτειχί- 
σασι: 6 3γ8ϊ τυΐο Πηίβλες {Ποῖγ ρατὶ ὁ 

{με το. ΤΠΒ Θχργθββίοῃ 8δηα τοῖς 
ἄλλοις ΔΙΘ6 'ἴπ ΔΡΡΟΒ. ὙΠ} αὐτοῖς. ---- 

ἕκαστοι : [ὉΓ {Π6 Ρ]., 566 ὁῃ ἴΪ. 3. 9. --- 
πρὸ ὀπώρας: {{]γ, 3598 Β.6.; οοπβί. 

ΜῚ ἀπετέλεσε. --- σπόριμον : 86. γῆν. 
- πεφυτευμένην: 56. 1 ν᾽ Π68, ΟἹ 68, 
εἴο. --- παγκάλας : αἰδίϊποί ἔριη. όστη 
4150 ἴγ.1. 10. 

11. Χίων φυγάδας: 1.6. ἀοΙημοοΓαΐβ 
ΠΟΠῚ {Π6 1, ΔΟΘαδθιη πη ΔΑΙΏΪΓᾺ] 
Οταίθβδιρριαβ δα θχρϑὶ θα, 409 Β.ο. 
ΤΊθ86 ΠΟῪ τοίασηρα Θ00 βίγοηρ, γϑὶη- 

Τοτοθα ΡουμᾺ 8 ὈΥ {π6ὶ σοι ρδίτιοίβ 

ὙΠΟΙΏ ΠΥΒΆΠΙΘΙ Πδ4 ῬδηΙΒΠ θα αὔΐου 
ἴΠ6 αἰβαβίθσ οἵ Αθροβροίδτηϊ, δπηᾶ 
Β6ΙΖρᾶ Αἰδγπθιβ Οἢ {Π6 τη] η]8Πη4 οὁΡ- 
Ῥοβίτθ ΜΊ]ΘΠΟ. --- ζῶντας ἐκ τούτου: 
ἴοτ {π6 Ῥσθρ., 866 οἢ 1]. 1. 1. --- παρα- 
στησάμενος : λαυΐπρ ὑτοιιφἼι 0 ἰογηι8. 

1 
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144 ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 

106 φέρνης τε καὶ Δερκυλίδας καὶ οἱ ταύτῃ Ἕλληνες καὶ οἱ 
βάρβαροι. ἐπεὶ δὲ ἀφικνούμενοι πρέσβεις εἰς Λακεδαίμονα 
Θι.α, ΄- 3 ’ ’ 56. ἡ ν » δΝ ’ ἀπὸ τῶν ᾿Ιωνίδων πόλεων ἐδίδασκον ὅτι εἴη ἐπὶ Τισσαφέρ- 

νει, εἰ βούλοιτο, ἀφιέναι αὐτονόμους τὰς Ἑλληνίδας πόλεις " 
3 Ἵν» »" ΄ , μ᾿ ε ΄ εἰ οὖν κακῶς πάσχοι Καρία, ἔνθαπερ ὁ Τισσαφέρνους 
“᾿ ΄ “Δ Ε ’, ’, το, ’, 

110 οἶκος, οὕτως ἂν ἔφασαν τάχιστα νομίζειν αὐτὸν συγχωρή- 
» ’ “ 3 ΄Ὁ 5 ,ὔ “ εν 

σειν αὐτονόμους σφᾶς ἀφεῖναι" ἀκούσαντες ταῦτα οἱ ἔφοροι 

ἔπεμψαν πρὸς Δερκυλίδαν, καὶ ἐκέλευον αὐτὸν διαβαίνειν 
σὺν τῷ στρατεύματι ἐπὶ Καρίαν καὶ Φάρακα τὸν ναύαρχον 

Ν ΄“ Ἁ “Ἁ ε Ν Ν “59 » ’ 

συν ταις ναῦσι παραπλεῖν. οι μεν δὴ ΤαΤ εποιουν. 

115 ἐτύγχανε δὲ κατὰ τοῦτον τὸν χρόνον καὶ Φαρνάβαζος πρὸς 

Τισσαφέρνην ἀφιγμένος, ἅμα μὲν ὅτι στρατηγὸς τῶν πάν- 

των ἀπεδέδεικτο Τισσαφέρνης, ἅμα δὲ διαμαρτυρόμενος ὅτι 
ἕτοιμος εἴη κοινῇ πολεμεῖν καὶ συμμάχεσθαι καὶ συνεκ- 
βάλλειν τοὺς Ἕλληνας ἐκ τῆς βασιλέως: ἄλλως τε γὰρ 

120 ὑπεφθόνει τῆς στρατηγίας τῷ Τισσαφέρνει καὶ τῆς Αἰολί- 
ὃ “ ᾿»᾿ 5 ’ ε -5᾽ ὅν , Ὁ ος χαλεπῶς ἔφερεν ἀπεστερημένος. ὁ δ᾽ ἀκούων, Πρῶτον 

Ν ΄ ν ὃ , Ν ΕῚ ἘΞ ΄ ΄, » δὲ μὲν τοίνυν, ἔφη, διάβηθι σὺν ἐμοὶ ἐπὶ Καρίαν, ἔπειτα δὲ 
Ν Ν ΄ ΄ Ε] Ν δ.  ὐσαα » καὶ περὶ τούτων βουλευσόμεθα. ἐπεὶ δ᾽ ἐκεῖ ἦσαν, ἔδοξεν 

αὐτοῖς ἱκανὰς φυλακὰς εἰς τὰ ἐρύματα καταστήσαντες δια- 

125 βαίνειν πάλιν ἐπὶ τὴν ᾿Ιωνίαν. ὡς δ᾽ ἤκουσεν ὁ Δερκυλίδας 
μὲ ’ ’ὔ » Ν ᾿, ’ » Ν φ΄ι 

ὅτι πάλιν πεπερακότες εἰσὶ τὸν Μαίανδρον, εἰπὼν τῷ 

Φάρακι ὡς ὀκνοίη μὴ ὁ Τισσαφέρνης καὶ ὁ Φαρνάβαζος 
ἐρήμην οὖσαν καταθέοντες φέρωσι καὶ ἄγωσι τὴν χώραν, 
διέβαινε καὶ αὐτός. πορευόμενοι δὲ [καὶ] οὗτοι οὐδέν τι 

12. ἀφικνούμενοι: 3907 π.6. --- ἀφιέ.-. ἴον {Π6 ἴθηβθ, 8606. οἡ ἰϊ. 1, 7. Οἡ 
ναι: δαπῖν. πο τΘ ἴὸ ἐᾶν, οὐ 20. ---οἶκος: 
Ῥγίυαίε ἐβίαί 65. ---- οὕτως ἂν κτὲ.: οοηβί. 
ἔφασαν νομίζειν οὕτως ἂν τάχιστα αὐτὸν 

συγχωρήσειν. ΤῊ ἔαΐ, ἰηἴ, να} ἄν 18 

ἰηἴτρα. δηα ἀουθε], ΟΜΈΎ. 41, 4. 

18. στρατηγὸς τῶν πάντων: «Γ᾽ 1. 
0 ἃ 866 Οἢ ἷ, 4. ὃ. --- διαμαρτυρόμενος : 

ἀμυνόμενοι 5. 4. --- ἀπεστερημένος : 806, 
τπγοῦρἢ {πὸ ἱπάοϊθποθ οἵ “ἸἼΒΒΆΡΠΟΥ- 

Π6Β; {πὸ ρΡαγίϊο, 18 ΒΡΡΙ. 
14. ἐρήμην οὖσαν: ἔπε {ΐ τῦὰ8 τιη- 

Ῥγοίοοίεα. ---- οὗτοι : ἱ.6. οἰ Π6Ρ ἸΘΓΟΥ  - 
ὰ5 πα ῬΠΆΓΑΧ, ννΠπῸ νγ8 ΘΟ 11688 ΟἹ 

Ια πα, οὐ {πὸ Τα ρ ἀδοπηοη δ 8. ̓  ρΘῃ- 
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ἙΛΛΗΝΙΚΑ 1Π|.. 2. 

180 συντεταγμένῳ τῷ στρατεύματι, ὡς προεληλυθότων τῶν 
΄, ΕῚ Ν Ε ’ὔ 5 ’, ε “ » ΜᾺ Τα ’, 

πολεμίων εἰς Τὴν Εφεσίαν, ἐξαίφνης ορωσιν ἐκ τοὺυ ἀντιπε- 
Ν “ ’, ἣΝ 

ρας σκοποὺς ἐπὶ τῶν μνημάτων - καὶ ἀνταναβιβάσαντες 
ΕῚ -“ -“ Ν Ν ΄-“ 

εἰς τὰ παρ᾽ ἑαυτοῖς μνημεῖα καὶ τύρσεις τινὰς καθορῶσι 
“δ Ὁ 3 “ εὺ ΄. δδὸ “Ὁ ’ὔ ’ 

παρατεταγμένους ) αυτοις ἫΝ 7) οοος Καρας τε λευκάσπιδας 

ν δ ’ὔ 

135 καὶ τὸ Περσικὸν ὅσον ἐτύγχανε παρὸν στράτευμα καὶ τὸ 
ε Ν 2 κὶ ε ’ὔ » “ Ν ιν ἃ ΩΝ ᾽ὔ 

Ἑλληνικὸν ὅσον εἶχεν ἑκάτερος αὐτῶν καὶ τὸ ἱππικὸν μᾶλα 

πολύ, τὸ μὲν Τισσαφέρνους ἐπὶ τῷ δεξιῷ κέρατι, τὸ δὲ Φαρ- 

ναβάζου ἐπὶ τῷ εὐωνύμῳ. ὡς δὲ ταῦτα ἤσθετο ὁ Δερκυλίδας, 
- Ν “ κω ων 

τοῖς μὲν ταξιάρχοις καὶ τοῖς λοχαγοῖς εἶπε παρατάττεσθαι 
. ΄ δ Ὁς ΚΑ , δ ΩᾺ ΝΣ ϑς ἊΣ ἘΝ ΄ 

140 ΤῊΡ ταχιστὴν εις ΟΚΤω, Τοὺυς οἐε πελταστας επιτα κράσπεδα 

ε ’, ’ ᾿ Ν ε ΄ ν Ν Ν 
ἑκατέρωθεν καθίστασθαι καὶ τοὺς ἱππέας, ὅσους γε δὴ καὶ 

ν : Ἔα. » Ἂς δὲ 5 ὔ 

οιους ετυγχᾶνεν εχὼν " αὕτος Οε ἐθύετο. 
Ψ κ᾿ Ν᾽ ὅσον μὲν δὴ ἢν 

΄ ε 5 ν 
ἐκ Πελοποννήσου στράτευμα, ἡσυχίαν εἶχε καὶ παρεσκευά- 

ε ’ὔ ᾽ ἊΝ ρ 5» Ν ’ δι 

ἵετο ὡς μαχούμενον" οσοι δὲ ἦσαν ἀπὸ Πριήνης τε καὶ 
5 ’ Ν 5» Ν ’ Ἁ ΄“ 5 “ ᾽, ε ,’ 

145 ᾿Αχιλλείου καὶ ἀπὸ νήσων καὶ τῶν Ιωνικῶν πόλεων, οἱ μέν 
’ 5» ΄“ ’ Ν ν 5 ’, Ἀ 

τινες καταλιπόντες εντῳωσιτῷτα οπλα ἀπεδίδρασκον Και 

γὰρ ἣν βαθὺς ὁ σῖτος ἐν τῷ Μαιάνδρου πεδίῳ : ὅσοι δὲ καὶ 

ἔμενον, δῆλοι ἦσαν οὐ μενοῦντες. τὸν μὲν οὖν Φαρνάβαζον 

ἐξηγγέλλετο μάχεσθαι κελεύειν - ὁ μέντοι Τισσαφέρνης 
’ , ΄ ’ ε 5 ΄ 

16δ0τό τε Κύρειον στράτευμα καταλογιζόμενος ὡς ἐπολέμησεν 

9. 6ΓᾺ]. --- μνημάτων : Ππὸ μνημεῖα (15), 
Ἰοῦτν πιομπιηιθηΐβ ΟΥ̓ ΠΟΘ Π8. ΜΠΙΟΠ 
οου]α Ὀ6 πι864 ἃ5 νγναίοῃ-[ΟΥΘΙΒ; οὔ Υἱ. 
2. 0 ἀπὸ τῶν μνημάτων ἔβαλλον. 

16. ἀνταναβιβάσαντες : 56. τινάς. --- 

τὰ μνημεῖα καὶ τύρσεις: {Π6 τ΄. ΑΡΤΘΟΒ 
ἢ {πΠ6 πραγοβύ οἵ [Π6 ΠΟῸΠΒ ἴο νΥ ΒΊΟ ἢ 

ἴ6 Ῥοίοηρβ, οἰ ῬΙαΐο 4οϊ. 28 ἃ ἡ τῶν 
πολλῶν διαβολὴ καὶ φθόνος. --- ὅσον... 

παρόν: ΤΕ]. οἴαιβθ ψἱΠ {Π6 π86 ἅπ4 
Ροβί το οὗ 8ῃ δἰ. 86]. --- αὐτῶν: 1.6. 
ΤΊΒΒΑΡΠΘΓΠ65 ἃπΠα ῬΠΔΓΠΑΡΔ ΖΒ. 

16. εἰς ὀκτώ: εἰσἠΐ ἀδορ; 566 01. 
22. --- κράσπεδα; ΡΟΥΠΔΡ5 “ὑπὸ ψίηρ5᾽ 

οὗ [Π6 ΔΥΙΩΥ 885 ἴῃ ΕασΡ. ϑερρί. 661 ; 
Ραΐῦ {Π6 ΘΧΡΥΘΒΊθη 18 ἔα γ- θίο θα. Ροτ- 

ΠΔΡ5 {πὸ 5]0}06Ὲ8 οἵ {Π6 πηοτη ἴδ] 8 ΔΤΘ 

πηραηΐ 845 ἴῃ ἷν. 6. ὃ, ἴὸ ψ ΠΙΟΠ 4180 ἐπί 

νυ ἢ {ΠῸ δοο. τηϊρηῦ ΡοΪηΐ. -- ὅσους γε 

δὴ καὶ οἵους: 1.6. ᾿ΠΙΘΓΙΟΙ, ἃ5. {ΠΟῪ 
ΓΘ, ἴῃ ΠΕῸΠΊΌΘΙΒ ἃ πα απΔ} 1{γ. 

17. ἀπὸ νήσων: νἱϊπουῦῦ {Ππ6 ἁσί. 
Ξθθ οἢ ἷν. 8. 7. -- ὅσοι δὲ καὶ ἔμενον 
κτὲ.: απαὶ ἐξοϑετυῖο 5{11 εἰοοα {Πεῖν στοαὶ 
τσοια πιαπῖ δέν ποὶ δίαπα (ἰοπφ). 

18. ἐξηγγέλλετο : 1 τὰς τερογίεαὶ 
ἤοπι ἴπθ θῃθπιγ ̓Β ΟΔΠΊΡ. --- τὸ στρά- 
τευμα : ΡΓΟΙΘΡΙΙΟ, --- αὐτοῖς : ΠΙΤΩηΒ61 

14 

1Ὁ 

10 

17 

18 



140 ἘΒΝΟΦΩΝΤΟΣ 

- κ 
αὐτοῖς καὶ τούτῳ πάντας νομίζων ὁμοίους εἶναι τοὺς Ἕλλη- 

νας, οὐκ ἐβούλετο μάχεσθαι, ἀλλὰ πέμψας πρὸς Δερκυλίδαν 
εἶπεν ὅτι εἰς λόγους βούλοιτο αὐτῷ ἀφικέσθαι. 

Ἀ ε 

και ὁ 

Δερκυλίδας λαβὼν τοὺς κρατίστους τὰ εἴδη τῶν περὶ αὐτὸν 
155 καὶ ἱππέων καὶ πεζῶν προῆλθε πρὸς τοὺς ἀγγέλους, καὶ 

ΕῚ » Ν , Ν » ΄ ε 
εἶπεν" ᾿Αλλὰ παρεσκευασάμην μὲν ἔγωγε μάχεσθαι, ὡς 

ὁρᾶτε: ἐπεὶ μέντοι ἐκεῖνος βούλεται εἰς λόγους ἀφικέσθαι, 
δια αὶ δ ΄ ΕΝ ΄ - ΄ κ᾿ κ᾿ κ᾿ 

οὐδ εγω ἀντιλέγω. αν μέντοι ταυτα δέῃ ποίιειν, πιστα και 

ε ᾽,ὔ ὃ , , ᾽,ὕ ὃ ’, ὃ Ν ἴω Ν 

ομήρους ΟΤΕΟΡ Και ληπτέον. ὀἕαντα εταυτα και περαν- 

100 θέντα, τὰ μὲν στρατεύματα ἀπῆλθε, τὸ μὲν βαρβαρικὸν 

εἰς Τράλλεις τῆς Καρίας, τὸ δ᾽ Ἑλληνικὸν εἰς Λεύκοφρυν, 

ἔνθα ἦν ᾿Αρτέμιδός τε ἱερὸν μάλα ἅγιον καὶ λίμνη πλέον ἢ 
΄, ε ΄ὕ 4.4 ΄, Ν “κι Ἀ 

σταδίου ὑπόψαμμος ἀέναος ποτίμου καὶ θερμοῦ ὕδατος. καὶ 
’ ἈΝ »“ » ’, “Ὁ -ϑι. ’,’ » Ν ’ 

ΤΟΤΕ μεν ταυτα ἐπράχθη" ΤΊ ὃ υστεέραιᾳ εις το συγκει- 

166 μενον χωρίον ἦλθον, καὶ ἔδοξεν αὐτοῖς πυθέσθαι ἀλλήλων 
Ἀ "᾿ Ά » 

ἐπὶ τίσιν ἂν τὴν εἰρήνην ποιήσαιντο. ὁ μὲν δὴ Δερκυλί.- 

δας εἶπεν, εἰ αὐτονόμους ἐῴη βασιλεὺς τὰς Ἑλληνίδας 

πόλεις, ὁ δὲ Τισσαφέρνης καὶ Φαρνάβαζος εἶπον ὅτι εἰ 
» ᾽’ὕ ἂς ε Ν ’, » ρῳ ’ Ἀ ε 

ἐξέλθοι τὸ “Ἑλληνικὸν στράτευμα ἐκ τῆς χώρας καὶ οἱ 
΄ ε Ἄ),α κ ΄ - 3 χ᾽. ὦ 

1τ0 Λακεδαιμονίων αρμοσται εκ των πόλεων. ταυτα ὃ εἰπόντες 

9 

19 

20 

ἀλλήλοις σπονδὰς ἐποιήσαντο, ἕως ἀπαγγελθείη τὰ λεχ-. 

Δη 115 ΤΌΓΟΘΒ; ΤῸΓ αὐτοῖς ᾿πβίοδα οὗ 

ἃ τοῆοχῖνο, βοο αὶ. 148, 2 ν.; Η. 084 ἃ. 

-- πέμψας εἶπεν ; 56η} τυογαὶ ;Σ 5606. ΟἩ Ϊ. 
6. 158. (Οὗ τὸ 86 οἵ πέμπειν 1. 7; 11. 2. 

1.--- τοὺς κρατίστους κτέ.: οἵ ἃ Ῥίθοο 
ὙΥἢΓἢ ΟἽΑ το τ5᾽ Βίγα τα ρθη οὁἡ ἴΠ6 οσοἃ- 

εἴοῃ οἵ [ῖ8 ἱπίρτν ον νἱὉἢ “ΤΊΒΒΆΡΠΟΥ- 

Π68, “«{η. 11. 3. 9 προῆλθε τοὺς δὲ εὐοπλο- 

τάτους ἔχων καὶ εὐειδεστάτους τῶν αὑτοῦ 

στρατιωτῶν. 

19. δόξαντα: 866 ΟΠ ἰϊ. 3. 19. -- 
περανθέντα : {ΠΠ0110}} ῬΟΓΒΟΠΆ], 15 ἴῃ {Π|Ὸ 
66, 808, ἔΓΟΠῚ 18 ῬΓΟΧΙ ΠΗ Υ ἴο δόξαντα. 

-- ἣν : ἴον {Π6 π|86 οὗ {Π6 ᾿πηρῇ,, Β66 Οἢ 
1ϊ. «. 21.--- πλέον ἢ σταδίου: ὁ πιογὸ 
ἐπαπ α 5ἰαασίιηι ἴῃ οχίθηξ. ΤῊ ΠῸ]6 

ΟΧΡΓΘΒΒΙΟΙ ἰδ ρθη. οὗ τηρᾶβιισο. ΕῸΓ 

πλέον, 8680 ὁ. 3. ὅ. --- τὸ συγκείμενον 
χωρίον: ἐλε ρμίαεο αηγεοα προη. ΟΡ 8. 
{πᾶ συγκείμενον ΒΟΥΥΘΒ 88 ἴΠ6 ΡὈ488. οὗ 
συντιθέναι. ΟἿ τ. 20. 

20. εἶπεν εἰ κτέ. : [ΓΠ6 ΘΟΠΟΙ] αΒΊ0 ἴῃ 
ἈΠΒΎΥΟΥΒ ἰ8 οὔζοη ἴο Ὀ6 ΒρΡΡ! ρα ἔγοιη 
{πὸ φγθοθαϊηρ αιοβίϊοη ; ἴῃ {116 ΔΏΒΨΟΓ 

οἵ ΤΊΒΒΑΡΉΘΥΠΟΒ 1 ἰβ βιισροβίρα Ὀγ ὅτι. 

500. οἢ ἷ, 5. θ, --ο Δερκυλίδᾳ, Τισσα- 



ἘἙΛΛΗΝΙΚΑ 1Π|.. 2. 

θέντα Δερκυλίδᾳ μὲν εἰς Λακεδαίμονα, Τισσαφέρνει δὲ 

ἐπὶ βασιλέα. 
αν 

Τούτων δὲ πραττομένων ἐν τῇ Ασίᾳ ὑπὸ Δερκυλίδα, 
’ Ν Ν 3, ἱτ]ς ’ ’, 5» ΄ 

1175 Λακεδαιμόνιοι κατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον, πάλαι ὀργιζόμενοι 
ας, 8. ’ Δ» φ 5 ,» ΄’ ἊΝ » ΄ 

τοῖς ᾿Ηλείοις καὶ ὅτι ἐποιήσαντο συμμαχίαν πρὸς ᾿Αθηναί. 
5 Ξ ἊΝ ,ὕ γϑ ᾽ὕὔ ’ὕ 

ους και Ἀργείους και Μαντινέας, καὶ οτι δίκην φάσκοντες 
,ὔ γι ν σὰ 5 ’ὔ ᾿᾽ δὰς τ᾿ 8 “ Ν “ 

καταδεδικάσθαι αὐυτῶν ἐκώλυον και του ιππικου Και του 

γυμνικοῦ ἀγῶνος, καὶ οὐ μόνον ταῦτ᾽ ἤρκει, ἀλλὰ καὶ 

180 Λίχα παραδόντος Θηβαίοις τὸ ἅρμα, ἐπεὶ ἐκηρύττοντο 
-“ ν 3 “ ’, “Δ Ν ε ’΄ 

νικῶντες, ὅτε εἰσῆλθε Λίχας στεφανώσων τὸν ἡνίοχον, μασ- 
“ἅμ 3. ΜΒ Ν ’ 5» ’΄ 

τιγουντες αυτον, ἄνδρα γέροντα, ἐξήλασαν. τούτων δ᾽ 
» “ ἰοὺ 

ὕστερον καὶ Αγιδος πεμφθέντος θῦσαι τῷ Διὶ κατὰ μαντείαν 
Ν 5» ’ὔἅ -νδῚ »-»"»ἢ Ν ͵7 ’ὕ ’ὕ 

τινὰ ἐκώλυον οἱ Πλεῖοι μὴ προσεύχεσθαι νίκην πολέμου, 

186 λέγοντες ὡς καὶ τὸ ἀρχαῖον εἴη οὕτω νόμιμον, μὴ χρηστη- 

[Ὁ 

ριάζεσθαι τοὺς Ἕλληνας ἐφ᾽ Ἑλλήνων πολέμῳ - ὥστε ἀθυ- 
δ, τρα, Ε ΄, ΩΣ ’ὕ ΕῚ ΄, » ΄- 

τος ἀπῆλθεν. ἐκ τούτων οὖν πάντων ὀργιζομένοις ἔδοξε τοῖς 
5 Ν Κις 5 ’΄ ΄ὔ » 

ἐφόροις καὶ τῇ ἐκκλησίᾳ σωφρονίσαι αὐτούς. 

φέρνει: ἀαίβ. οὗ ἀροῃῦύ ψ1}{} ἀπαγγελ- 
ϑείη, ἰπῃβίραα οἱ ὑπό νυῖῖ} {116 σ θη. 

21. Λακεδαιμόνιοι: Πᾶ5. πὸ Ῥτραϊ- 
οαίο. ΤΠ Τπουρ}ΐ 15 σθβατηθα Ἱ ἃ 

ομδηρο οἵ οοπδίγιποϊοη αὖ 29; 566 ὁἢ 

ϊ. 2. 18. --- συμμαχίαν : {πΠ6 Ἰθᾶρτιθ 
ἀραϊηβὺ {π6 1 ΔΟΘα ΔΘ] Πἶ8 5 Τουτηθὰ 

ὈΥ {πὸ ῬΘΟΡΙ65 πιθης!οηθά, ἴπ 420 Β.Ο.; 
ὝΠΟ. ν. 47. --- δίκην φάσκοντες κατα- 
δεδικάσθαι αὐτῶν : αἰϊεχίπῳ {᾿αὶ 7ια- 
πιθηΐ ᾿αὰ ϑεεη σίσθη αφαϊηϑὲ ἰλόηι; ἴοΥ 

{πὸ ιι88 οὗ αὐτῶν, 566 ὁ 18.---οΟὖτι δίκην 

κτέ.: ἴθ Τιδοραδθιοηΐληβ Πα ὈΘΘῺ 
ΘΟΠαομμπρα Ὀγν {πὸ Ε]ΘΔΠ5 (8566 οη 51) 
ἰο Ρᾶγ ἃ ἤπο οἵ 2000 τηΐπδο ἴον θηΐου- 
ἴῃς ἘΠῚ5 ἴῃ ἃστὴβ ἀυτίηρ [Π6 ΟἸγ τρί ἢ 
ζοβύϊνα! ; οπ {Πρ ῚΓ σθῦαβαὶ ἴο ῬΔῪ {π15 
ἤμπρ, {ποὺ πᾶ θη θχοϊπαᾶρα ἔτγοπι 
Ῥαγεϊοϊραίίομ ἴπ {π6 ΟἸγτηρίο ΡΆΠῚ68 

(ΟΙ. 90). Οπ {{|5 οσοαβίοῃ ἴοο {Π6 

πέμψαντες 

δρίβοαβ οὗ Τύομαβ οοουγτθᾶ, ΤΠπο. ν. 
50; ΡῬδι5. νΥἱ. 2. 2. ἘῸΓ ἃ {1}] ἀοοοπηΐ, 

566 ἀτοίο, ὁ. ΤΥ. ἤη.-- οὐ μόνον ταῦτ᾽ 
ἤρκει: οααῖν. ἴο οὐκ ἤρκει ταῦτα μόνον, 
θαΐ {Π6 Ῥοβίϊϊοπ ΠΘΓΘ 18. ΘΟ ΠΟΙ ἴπ 
{Π|5. ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΗ. --- παραδόντος : 86. ἴπ 
ΟΥ̓ΟΥ {πε ᾿π {Π6 πᾶῖηθ οὗ {πΠῸ0 ΤΠΘΡ ἢ 5 
Π6 τηϊρῦ ἰΚο Ρᾶτ ἴῃ [Π6 Πα το Γδοθ8. 

22. "Αγιδος: ΠΙ1οά. χὶν. 17 Βᾶγ85 ἴὕ 
νγῶ8 Ῥδιιβ8 188. --- θῦσαι: ἰηἴ, οὗ ρΡυτ- 
Ροβθ, α. 206; Η. 951. ---ἰ Κώλνον μή: 
ἴον {π6 τοαυπαᾶδπηῦ πορ. ἰοῦ γουῦβ οἵ 

ΒΙ πα οσίηρ οἔο., 566 Οἡ 1Ϊ. 2. 19; οἤ ἰν. 8. 
6. --- νίκην πολέμου : “υἱείογῃ ἴηι ἐδι6 τσαῦ 

{π6η Ρομαϊηρ ἀραϊηβὺ Αἰ Ποηβ᾽ (ατοίθ). 
--μὴ χρηστηριάζεσθαι κτέ.: {Π|5 1δνν 
15 υἱοϊαϊθα, οὔ ἵν. γ. 2. --- Ἑλλήνων 
πολέμῳ: 1.6. ἃ ΜᾺΓ ἃραϊηβύ ατθοκβ 
(05]. 56η.), οὔ 'ν. 8. 24. ----ἄθυτος : δού. 
ΟὨΪΥ ΒΟΓΘ. 

141 

21 

22 

28 



148 

200 οὔσας. 

ΞἘΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 

- ν -»" 

οὖν πρέσβεις εἰς Ἦλιν εἶπον ὅτι τοῖς τέλεσι τῶν Λακεδαι- 
΄ ΄ ΄ 5“ » ΄, » Ἀ Ν ΄ὕ 

190 μονίων δίκαιον δοκοίη εἶναι ἀφιέναι αὐτοὺς τὰς περιοικίδας 
’ » ’΄ 

πόλεις αὐτονόμους. 
» , Ν “ 3 , ν » 

ἀποκριναμένων δὲ τῶν ᾿Ηλείων ὅτι οὐ 
,ὔ ΄“ 5» ’ Ν »ν Ν ᾿ Ν 

ποιήσοιεν ταῦτα, ἐπιληΐδας γὰρ ἔχοιεν τὰς πόλεις, φρουρὰν 

ἔφηναν οἱ ἔφοροι. ἄγων δὲ τὸ στράτευμα ἴΑγις ἐνέβαλε 

διὰ τῆς ̓ Αχαΐας εἰς τὴν ᾿Ηλείαν κατὰ Λάρισον. ἄρτι δὲ τοῦ 

ι96 στρατεύματος ὄντος ἐν τῇ πολεμίᾳ καὶ κοπτομένης τῆς 

χώρας, σεισμὸς ἐπιγίγνεται: ὁ δ᾽ ἴλγις θεῖον ἡγησάμενος 
ἐξελθὼν πάλιν ἐκ τῆς χώρας διαφῆκε τὸ στράτευμα. ἐκ δὲ 

τούτου οἱ ̓ Ηλεῖοι πολὺ θρασύτεροι ἦσαν, καὶ διεπρεσβεύοντο 
» Ν ΄ὔ ν »ν “ “ ΄ 

εις τας πόλεις, οσας ἤδεσαν δυσμενεῖς τοις Λακεδαιμονίοις 

»-» » ε 

περιιόντι δὲ τῷ ἐνιαυτῷ φαίνουσι πάλιν οἱ ἔφοροι 25 

φρουρὰν ἐπὶ τὴν Ἦλιν, καὶ συνεστρατεύοντο τῷ [Λγιδι πλὴν 
“ Ν τ Ἂν ΄ ἈΝ 

Βοιωτῶν καὶ Κορινθίων οἵ τε ἄλλοι σύμμαχοι πάντες καὶ 
᾽ “- 

οἱ ᾿Αθηναῖοι. ἐμβαλόντος δὲ τοῦ Αγιδος δι᾿ Αὐλῶνος, 
» Ν Ν “Ὁ ᾽ ’ “ » ’ ’ 

εὐθὺς μὲν Λεπρεᾶται ἀποστάντες τῶν Ἠλείων προσεχώρη- 
» Ν ,ὔ » ΄ 

ὥρδσαν αὐτῷ, εὐθὺς δὲ Μακίστιοι, ἐχόμενοι δ᾽ ᾿Επιταλιεῖς. 

28. περιοικίδας πόλεις : ΤΑτι5. 11]. 
8. 2 τηϑη τ] ΑΓ Γ ΟΌΪ ΤΥ ΤΘΡΓΘΊΠΙ. 

Αοο. το Τ]οᾶ. χῖν. 17, {πὸ} ἀοιηδηαοα 
Αἰβδὸ ἃ Θοη θυ ςοη τὸ {πὸ οοβὲ οἵ {ΠπῸὸ 

ΔΓ ψαροα ἀραϊπδύ ΑὙΠ6Π8. --- ἐπιληί- 
δας: {18 ΟΓΩ͂ ΟΟΟῸΓΒ ΟὨΪΥ ΠοσΘ. Αοο. 

ἴο Ῥδαβ. ἢ]. 8. ῶ, 16. ΕἸΘαπ5 ἀροϊαγοά 

{ποι Β  ν 65 στολαγ ἴο ΘΠ ΓΑ ΠΟ Ἶ86 {Π6]Γ 

5.76 οὐ οἰτἴ68, ΠΠ {πὸ 1 ΟΟ Δ ΘΠΊΟΠΪΔ 5 

γα ἄο {Ππ|Ὸ 58 1|0. --- ἔχοιεν : ορί. ἰὴ 
ἅπ ΘΧΡΙπαίουν βοηΐ., οοητἰπαΐηρ {ΠῸ 

αυοίαίοι ἃ8. 1Π {86} ἀοροπάθηϊ ὁἡ 

ὅτι. ὍὉἿ, νἱ. ς. 86; νἱῖ. τ᾿ 28; Δ. υἹ"}. 

3. 12..-- φρουρὰν φαίνειν : ἃ ϑϑρατγίδη 

Ρἤγαβο, 10. 1 οὐ απ ἐαρεοαίοη. ΟἿ 5. 
6; ἱν. 2.9; 7.1 δπᾶ 2; ν. 1. 29 δῃᾶ 

80. 2, 8.4: 18..2.ὄ 18,,30) Φ ΘΌΤΥΙ. 

4. 11,17; ς. 10. ὅο ἴοο ἐξάγει φρου- 

ράν ἰϊ. 4. 29; ν. 2. ὃ; ἡγητέον τῆς φρου- 

ρᾶς ἵν. γ. 2. ΑἸοπρβίρ οἵ στράτευμα, 
ἃ8 ὮΘΙΟ, 4ἴ8ο νυ. 4. ὅθ; ἡ στρατιά ἷν. 

2. 9 δηᾶ ν. 4. 88. -- -Λάρισον : ἃ ΓΙΥΘΥ 
Ῥούννθοη Δομαῖα ἀπα ἘΠ18. 

24. κοπτομένης : ἴῃ {Π6 56η86 οἵ 
τέμνειν, δενδροκοπεῖν, ἃ8 ἴῃ 20; ἷν. 

6. ὃ. 
25. περιιόντι τῴ ἐνιαυτῷ: ἐπ ἐλε 

ἐοιγδ6 οὔ ψοαν; ΘἸΒΟ ΠΟΘ {Π6 ΚΘΗ. 18 
ἀβα] ; Ραὺ οὐ Το, 1. 30 περιιόντι τῷ 

θέρει. Χρη. ΡΒ ῬοῸΠ Ομ ρΡ αὶ ρ 8 ἴῃ 

{Π6 βαῖηο γθὰν (0). 94. 3, 1.6. 402 5.6. 

ἀοο, ἴο Τ]οᾶ. χὶν. 17.) Ῥαῦβ. 111. 8, 9 
Ρυΐβ {πὸ βοοομᾷ ἴῃ {Π| ΤΟ] οννὶηρ γΘΆΓ. 
-- Αὐλῶνος κτέ.: Αὐλών 18 ἃ οΟἰἵγ οἡ 
16 Ῥοππάατν οἵ ἘΠῚ ἀπ Μοββθηΐα 
οα {πὸ Ηἴνον Νράδ; Μάκιστος 18 ἃ ἴον ἢ 

πογίποαβί οὐ Τθργθαμι; Ἐπιτάλιον 18 

οα ἴπ6 ΑἸἹΡΊΘαβ, δοο. ἴο ΤΑ θο. ν]]}. 
840, ἴῃ πὸ τουτί τουν οἵ Μδοϊβίμβ, --ς 

ἐχόμενοι : ἐπ ἐοπιπθοίίοη τολελι {διεηι. ---- τὸν 
ποταμόν: ἴ.6. {πὸ ΑἸΡΙΘαΒ. ΤΊ οἰτ168 
ὙΥΠ086 ᾿ππμα ὈΙ[ἀπ|8 ἃτὸ πρχὺ τηρηἰϊοποα 
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’ ι ἶ ᾿ Ν ’ὕ ΄“ Ν 

διαβαίνοντι δὲ τὸν ποταμὸν προσεχώρουν Λετρῖνοι καὶ 

᾿Αμφίδολοι καὶ Μαργανεῖς. ἐκ δὲ τούτου ἐλθὼν εἰς ὌὈλυμ- 26 
»“ χὴ Ψε 9 Ἁ ΧΝ 

πίαν ἔθυε τῷ Διὶ τῷ ᾿ολυμπίῳ - κωλύειν δὲ οὐδεὶς ἔτι ἐπει- 
“- , ν δ Ν τ ᾽ ῃ ΄ Ν , 

βρατο. θύσας δὲ προς Το αστῦυ ἐπορεύετο, Κοπτων καὶ καωὼων 

210 τὴν χώραν, καὶ ὑπέρπολλα μὲν κτήνη, ὑπέρπολλα δὲ ἀνδρά- 
ε ’ 5 [οἡ ’ ν Φ ᾽ὔ ν᾿ »» 

ποδα ἡλίσκετο ἐκ τῆς χώρας" ὥστε ἀκούοντες καὶ ἄλλοι 
Ν “ 3 ’, ν 5 “ ε “ Ὗ 

πολλοὶ τῶν ᾿Αρκάδων καὶ ᾿Αχαιῶν ἑκόντες ἤεσαν συστρα- 

τευσόμενοι καὶ μετεῖχον τῆς ἁρπαγῆς. 
ον ἵν 

καὶ ἐγένετο αὕτη 
ε γι ν ΜΕ, ᾿ Ν κ᾿ ΤΠ Χ ΄ 5. ΠΝ ϑὲ 
7) στράτεια ὠσπερ επισιτισμος ΤΊ) ελοποννῆσῳ. επέι οε 

ΠΟΤ, ΝΝ ᾿Ν , ἘΝῚ δὶ , ν᾿ , 
215 ἀφίκετο προς ΤῊΝ πόλιν, τὰ μὲν προάστεια καιτα γυμνάσια 

Ν ᾿», 5 , Ν Ν ’, 5 ’ Ν δ᾿ 

καλὰ ὄντα ἐλυμαίνετο, τὴν δὲ πόλιν, ἀτείχιστος γὰρ ἢν, 

ἐνόμισαν αὐτὸν μὴ βούλεσθαι μᾶλλον ἢ μὴ δύνασθαι ἑλεῖν. 

δῃουμένης δὲ τῆς χώρας, καὶ οὔσης τῆς στρατιᾶς περὶ 

Κυλλήνην, βουλόμενοι οἱ περὶ Ξενίαν τὸν λεγόμενον μεδίμνῳ 

290 ἀπομετρήσασθαι τὸ παρὰ τοῦ πατρὸς ἀργύριον δι᾿ αὐτῶν 
-“ ““ ’ὔὕ 5 ’, 5 5 ’ὔ 

προσχωρῆσαι τοις Λακεδαιμονίοις, εκπεσοντες ἐξ οἰκιᾶας 

’ » ΜΝ »“ λ»ν»ν ’ 3 ’ 

ξίφη ἔχοντες σφαγὰς ποιοῦσι, καὶ ἄλλους τέτινας ἀποκτεί- 
Ν ν “ ΄“ 

νουσι καὶ ὅμοιόν τινα Θρασυδαίῳ ἀποκτείναντες τῷ τοῦ 

ΔΛ 811 ἱπ Ῥιβαίδῃ ἘΕ]18. -- προσεχώ- 
ρησαν, προσεχώρουν : Ο85. ὑπ6 ΟΠ ηΡ6 
ΟΥὁ ἴθηβθ. ΤΤηθὸ δΔΟΥ. ΘΧΡΓΘΒ565 [Π6 
δίηρ]ο δοῦ οὗ ἃ βἰῃρ]θ 5107]., {π νοῦ 
Ῥοίηρ υπᾶουβίοοα νυν] {Ππ6 οΟἴπου το 
Βα 508. ; γΠ}}6 {Π6 ᾿πηρῇ. ᾿πα]οαΐθβ {Π6 
ΒΘΥΘΓΙΔΆΙ δοίβ οἵ ἴΠ͵Θ6 5118. 

20. τὸ ἄστυ: 1.6. {πΠ6 οαρ [4], Ἐ}]15. 
50 27 τὴν πόλιν.---ὑπέρπολλα μὲν κτέ.: 
ΔΏΔΡΠΟΙΆ ; 566 ΟἩ ἾΪ. 3. 28; δῦ.--- ἡλίσ- 
κετο ἐκ τῆς χώρας: εἶ νἱ. 2. 6 ἡλίσκετο 
ἐκ τῶν ἀγρῶν. ἘΠῚ5 γγἃ8 αἰβϊριΒη6α 
ΔΌονΘ {Π6 τοϑὺ οὗ Ῥϑ]ΟΡΟΉΠ 6515 ὈΥῪ 118 

ῬΓΟΒΡΟΥΙΥ ; 8566 ῬΟΪΥΌΪπΒ ἷν, 73. 0. 
27. ἐνόμισαν κτέ.: 8δοο. ἰο Το. 

χὶν. 1.7, ἴΠ6 Ἐ]ΘΔη8Β ἰορϑῦπου ἢ 
Αρίο απ ΔυχῚ Πα γῖθ5. Πα τηδαθ ἃ 80Γ- 
16, 'π ΘΟπβθαθθηοθ οὗ τ ΠΟ {ΠῸ Κίπρ' 

δᾶγθ ὋΡ {πῸ βίθρο. --- Κυλλήνην: ἃ 
βϑαροτί οὗ Ε]185, που νγοβύ οὐ {Π| οἱΐν. 
- βουλόμενοι κτέ. : {Π|5 γγ 016 Ῥᾶββᾶρθ 
ΒΘΘΙῚΒ ΥΘΡῪ ΟΟΥΓΙρΡῦ; {Ππ6Ὸ ψΟΣΒ8. δι᾽ 

αὐτῶν προσχωρῆσαι γἱ᾽ο1ἃ ΠΟ 56η86; ἐξ 

οἰκίας 186 ᾿παθἤπιίθ. Οὐ Ῥαῦβ. 11]. ὃ. 4 
Ξενίας δὲ ἀνὴρ ᾿Ηλεῖος "Αγιδί τε ἰδίᾳ 
ξένος καὶ Λακεδαιμονίων τοῦ κοινοῦ πρό 

ἔενο: ἐπανέστη τῷ δήμῳ σὺν τοῖς τὰ 

πράγματα ἔχουσιν" πρὶν δὲ ἾΔγιν καὶ τὸν 
στρατὸν ἀφῖχθαί σφισιν ἀμύνοντας, Θρα- 

συδαῖος προεστηκὼς τότε τοῦ ᾿Ηλείων 

δήμου μάχῃ ΞἘενίαν καὶ τοὺς σὺν αὐτῷ 

κρατήσας ἐξέβαλεν ἐκ τῆς πόλεως. --- οἱ 
περὶ Ἐενίαν : Χεοηΐας απαὶ ἰιῖ5 ραγίγ. ---- 
μεδίμνῳ.. .. ἀργύριον: ἃ ΡῬΓΟΥΘΙΌΪΔΙ 
ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΗ. --- σφαγὰς ποιοῦσι: 566 ΟΠ 
11, 2. 6. --- προστάτῃ : 866 ο ἷ, 7. 2. --- 
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ὃ ́ , Υ Θ συδαῖ » ’ Μ ν ε 
μου προστατῃ ΟΡΤΟ ρα ιον ἀπεκτονέναι, ὡωστε ὁ 

ἈΝ -“ ω ,ὔ Ὁ} ’ὔ εὖ ε Ν 

295 μὲν δῆμος παντελῶς κατηθύμησε καὶ ἡσυχίαν εἶχεν, οἱ δὲ 
- ’, 'ϑ΄Ἂ , κ᾽ Ν 8. -π ’ 

σφαγεῖς πάντ᾽ φοντο πεπραγμένα εἰναι, και οἱ ὁμογνώμονες 
» -" ᾿ , Ν ς » Ν » ’ 

αὐτοῖς ἐξεφέροντο τὰ ὅπλα εἰς τὴν ἀγοράν. 
“ ν , 8 ι κα » , 

δαῖος ἕτι καθεύδων ἐτύγχανεν οὗπερ ἐμεθύσθη. 

ὁ δὲ Θρασυ- 
ὡς δὲ 

ἤσθετο ὁ δῆμος ὅτι οὐ τέθνηκεν ὁ Θρασυδαῖος, περιεπλή- 
ε » , » ἊΨ ν ε Ν ε ΄“ »-»" 

290 σθη ἢ οἰκια ἔνθεν και ἔνθεν, ὠσπερ ὕπο εἐσμου μελιττῶν 

ὁ ἡγεμών. ἐπειδὴ δὲ ἡγεῖτο ὁ Θρασυδαῖος ἀναλαβὼν τὸν 

δῆμον, γενομένης μάχης ἐκράτησεν ὁ δῆμος, ἐξέπεσον δὲ 
πρὸς τοὺς Λακεδαιμονίους οἱ ἐγχειρήσαντες ταῖς σφαγαῖς. 

ἐπεὶ δ᾽ αὖ ὁ ἴΑλγις ἀπιὼν διέβη πάλιν τὸν ᾿Αλφειόν, φρου- 

286 ροὺς καταλιπὼν ἐν ᾿Επιταλίῳ πλησίον τοῦ ᾿Αλφειοῦ καὶ 

Λύσιππον ἁρμοστὴν καὶ τοὺς ἐξ Ἤλιδος φυγάδας, τὸ μὲν 

στράτευμα διῆκεν, αὐτὸς δὲ οἴκαδε ἀπῆλθε. 
Ν Ν Ν 

καὶ τὸ μεν 
Ἀ “Ὁ « Ν “ 

λοιπὸν θέρος καὶ τὸν ἐπιόντα χειμῶνα ὑπὸ τοῦ Λυσίππου 
Ἀ “ Ν ϑι.. ᾿, ΠῚ ’ ἌΣ « “ » ’,΄ ,ὕ 

καὶ τῶν περὶ αὐτὸν ἐφέρετο καὶ ἤγετο ἡ τῶν Ἠλείων χώρα" 

φᾳῃ τοῦ δ᾽ ἐπιόντος θέρους πέμψας Θρασυδαῖος εἰς Λακεδαΐί- 
μονα συνεχώρησε Φέας τε τὸ τεῖχος περιελεῖν καὶ Κυλλή- 

νης καὶ τὰς Τριφυλίδας πόλεις ἀφεῖναι Φρίξαν καὶ ᾿᾿πιτά- 

λιον καὶ Λετρίνους καὶ ᾿Αμφιδόλους καὶ Μαργανέας : πρὸς 

κατηθύμησε: δῃ ἅπαξ λεγόμενον. Τη- 
ὁθρίῖνο 80Γ. 

28. περιεπλήσθη : ΟἸΘΑΤΙΥ ἱποογΓθοί, 
ῬοΥΠΔΡΒ περιεκλείσθη Βῃο.]4 ΡῈ τϑδᾶ. 
ΤΉΘη, Ὀν βισι Κίηρ οὐδ ἡ οἰκία, γ6 μοί 

Ῥοΐ ΒΘ 80 Δ ηα βυτηπιοίγνυ : “ΤΉΓΑΒΥ- 
ἄδοιιβ Βυσγοιπηᾶρα ὈῪ ΠΪδ ΡΤ ΒΆΠΒ, ἃ8 
{π6 φαθοη-Ὀο 9 ὈΚ {Π6 ΒυΓη}.᾽ἢ 

29. αὖ: ῬοΟΪοΠμ 8 ἴο ἀπιών, πάλιν ἴο 
διέβη. --- Λύσιππον : ΤΔ18. 111. 8. δ 04}18 
Ηἶπὶ ΤΥ ΒΙΒΊΓΑ ΙΒ, -- διῆκεν : Θαπῖν, ἴο 

διαφῆκεν 24. (ὟΣ ἰἰ, 3. 5. διέλυσε. 

80. Φέας: ΤϊπἀοΥ ΒΒ τοδαϊηρ Τ[ῸΓ 
σφέας οἵ {6 Μβ88., Ὀδόδτβο {πὸ οἷτν οἵ 
ἘΠῚΒ ἰ8Β Ῥγουϊουβὶν ἀρβουιροα ἃ8 ἀτεί- 

χιστος (27). Ὑοῦ Ῥαυβ, (ἰδία,}) βὰν 8 

οἱ δὲ Ἠλεῖοι καὶ Θρασυδαῖος συγχωροῦσι 
. τοῦ ἄστεως κατερεῖψαι τὸ τεῖχος. 

Ἰ)ιοά, χὶν. 34 πᾶ κΚοβ πὸ τηρηϊῖοῃ οὗ 
{π18 οοπαϊτίοη. --- Κυλλήνης: ϊη- 
ἀοΥ ΒΒ τοδαϊηρ [ῸΓ Κυλλήνην, Βπορ ἰΐ 

ἰβ δἰτοροίθοῦ πργοῦα Ὁ]. {παὶ {ΠπῸ 

ΕἸΘΔη5 νου παν τοὶ πα θη ρα {ΠΡῚΓ 

βοαροσί, “6 ΟΥΠΟΙ Οἰτ165. ΠΟΤ τηθη- 
ἀἰοπο ἈΡΡΟΑᾺΓ ἃ5 ἃ]1Π|ὸ5 οὗ {πῸ ὥὅρατγ- 

ἴδηβ, ἷν. 2. 106. ΤΠῸ Λετρῖνοι, ᾿Αμφί- 
δολοι ἃ Πα Μαργανεῖς αἰ ποὺ ῬΟΙΟΙρ ἴο 
ΤΥΡΉν ἶα ἀηα ἅτ τηθητοηθα βθρὰ- 
ταίῖοὶν ἰη ἷν. 2. 16, 8ο ὑπαὶ οΠ]νῪ Φρίξαν 
ἈΠΩ͂ ᾿Ἐπιτάλιον ὁπ 6 ἰδκοη 88 ἴῃ 
ἌΡΡΟΒβ. ὙΠ τὰς Τριφυλίδας πόλεις. --- 

ταύταις : 41] {πΠῸ οΟἰτἶ08 Παμηρα ΟΓ ἰπ|- 

28 

29 



ἙΛΛΗΝΙΚᾺ ΠΙ. 2, 3. 

Ν ’ 4 ΄ Ἁ “Ὁ Ν ΄α'..9.5 , 
δὲ ταύταις καὶ ᾿Ακρωρείους καὶ Λασιῶνα τὸν ὑπ᾽ ᾿Αρκάδων 

245 ἀντιλεγόμενον. Ἤπειον μέντοι τὴν μεταξὺ πόλιν Ἡραίας 

καὶ Μακίστου ἠξίουν οἱ ᾿Ηλεῖοι ἔχειν - πρίασθαι γὰρ 
ν ς “ 

ἔφασαν τὴν χώραν ἅπασαν παρὰ τῶν τότε ἐχόντων τὴν 
’ ’ ’ Ἁ Ν 3 ’ὔ ’ 

πολιν τριάκοντα ταλάντων, και το αργυριον δεδωκέναι. 

οἱ δὲ Λακεδαιμόνιοι γνόντες μηδὲν δικαιότερον εἶναι βίᾳ 
250 πριαμένους ἢ βίᾳ ἀφελομένους παρὰ τῶν ἡττόνων λαμβά- 

Ἀ ’ὔ “ ’ 

νειν, ἀφιέναι καὶ ταύτην ἠνάγκασαν " τοῦ μέντοι προεστά- 
“ Ν “ 5 ’ ε “ ΄ Ε 5 ’, 

ναι τοῦ Διὸς του Ολυμπίου ἱεροῦ, καίπερ οὐκ ἀρχαίου 
᾽ “ » » ᾽» Ὁ" » ’ ’΄ Ν ] 

Ηλείοις ὄντος, οὐκ ἀπήλασαν αὐτούς, νομίζοντες τοὺς ἀντι- 
“ Ν 

ποιουμένους χωρίτας εἶναι καὶ οὐχ ἱκανοὺς προεστάναι. 

255 τούτων δὲ συγχωρηθέντων εἰρήνη τε γίγνεται καὶ συμμαχία 
Ἠλείων πρὸς Λακεδαιμονίους. Ἁ ν Ν Ν ε 

καὶ οὕτω μὲν δὴ ὁ Λακε- 

δαιμονίων καὶ ᾿Ηλείων πόλεμος ἔληξε. 
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Μετὰ δὲ τοῦτο ἾΑγις ἀφικόμενος εἰς Δελφοὺς καὶ τὴν 1 
’ 3 ’, ’ » Ν Ψ 3 « ’ ΄, 

δεκάτην ἀποθύσας, πάλιν ἀπιὼν ἔκαμεν ἐν Ἡραίᾳ, γέρων 
"ὃ ᾿ ΟΡ. ’, θ Ν » ὃ ΄, ᾿» “ » “ 

δὴ ὧν, καὶ ἀπηνέχθη μεν εἰς Λακεδαίμονα ἐτι ζῶν, ἐκεῖ 
Ν ἣ , ν».» ’, “ ον .»ΨΚ, 

δὲ ταχυ ἐτελεύτησε "καιετύυχέε σέμνοτέρας ἢ κατα ἄνθρωπον 

9. ρ]οᾶ ἴῃ {Π6 πηρπίϊοη οὗ {πρὶν ᾿η}Π|8}]- 
[δ ηί8. --- μεταξύ : [Π6 δοραγαίίοῃ οἵ {Π6 
ῬΓΘΡ. ἔγοτῃ 18 β6η. 18 ἘΠΈ58Δ], οἶ ν. 1. 
9 τὸν ὕστερον πόλεμον τῆς καθαιρέσεως, 
Δ Πἅ 5βἰ τη] Ύ]ν 111]. ας. 8 τῆς ἀμφισβητησί- 

μου χώρας Φωκεῦσί τε καὶ ἑαυτοῖς. 
51. γνόντες: 566 ΟΥ ἸΪ. 3. 25. --- προε- 

στάναι: ἔτοιῃ ἃποϊθηΐ {1π|65 ἴΠ6 αἰγθο- 
τἴοπ οὗ Π6 ΟἸγιηρῖο σαῖηθβ μδα θη 

ἴπ αϊβραΐο Ὀϑύνθοπ {πΠ6 ἘΠ]ΘΆΠ5 πᾶ 

Ριβαίδῃηβ; 0 [Π6 τηοβύ ραγί, ΠΟΎΘΥΘΓ, 

16 Πδα Ῥθθη θχϑγοϊβθα Ὺ [Π6 ξογπηου, 
Δ πᾶ ἴπ ΟἹ. 50 νγγᾶβ ἀθ ἤπιον οοτηπιϊἰοᾶ 
ἴο ὕνο Ἐ]θαπ Ἰπᾶρσοϑ; Ῥϑιβ. υἱ. 22. 2, 
ν. 9. 4. -- καίπερ... ὄντος : ““ 8ἃ]- 
Ἱβουρἢ [Π6 Ῥγθβίἄθπου α]4 ποί Ῥϑϊοηρ 
ἴο [π6 Ἐ]ΘΔΠΒ 88 8 ΟΥΪΡῚΠ4] ροββθββίοῃ 
(ἀρχαίου).᾽ --- χωρίτας : 56. ἴῃ φοιη- 

Ῥαγίβοη τὶ {Π6 Ἐ]Θδη8, ὙΠῸ αὖ ᾿ϑαβύὺ 
βίπορ ΟἹ. 77 δᾶ Γογπιϑᾶ ἃ ἰαγρ οἰΐγ. 

ΟΒδρΡ. 8. Πεαίῇ οὶ Κίηρ Ασὶδ. Τηε 

εἰαΐηι 977 Αφεβίϊαιι ἰο ἰμ6 ἰἤγοπο ἐξ οοη- 
ἐοδίοα δῃ Γ,εοἰηοἰα65. Αγοδίίαιι 5 πιααἰ6 

κίηφ (1-9). Οὐυπβρίγαοῃ οΓ ΟἸπαάοη αἱ 
ϑρατία (4-11). 
ΤΠ {π|6 οὗ {ΠπῸ ουοπίβ παγταίθα πὶ 

{15 Παρίου οδηποῦ ΡῈ ἢχρα ψ ἢ σοΓ- 
ἰαϊπύν, θαῦ νγὰ8 ῬσΟΡ. 997 Β.6. 

1. τὴν δεκάτην ἀποθύσας : ἀποθύειν 
ΒΙΡΏΪΗΘ5 “ἴο ΟΥ̓́ΤΟΙ Ὑημδὺ ΟΠ6 18 ὉΠἅΘΓ 

ΔΗΥ ΟὈ]Ιραΐίοπβ ἴο οὔ ἢ; Πθποθ {Π6 
{{πΠῸ οὗ {πῸ ΕἸθαπ Ῥοοΐγ ἅπ6 {πὸ ροάβ. 
ΟἿ ἵν. 3.21. ---- ἔκαμεν : ἱπορρίϊνο. -- ἢ 
κατὰ ἄνθρωπον: 1.. αἰϊνὶπθ ΠΟΠΟΙΒ 
ΘΓΘ Πραρθαᾶ ἀροη πἶπι. Ηδί. υἱ. τὅ 
ἀθβουῖθθ8 {πΠ6 {ΠΠΘΓΔ] τἰΐθ8. ΕῸΓ {88 



152 

δ 

10 

18 

ἘΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 

ταφῆς. ἐπεὶ δὲ ὡσιώθησαν αἱ ἡμέραι, καὶ ἔδει βασιλέα 
καθίστασθαι, ἀντέλεγον περὶ βασιλείας Λεωτυχίδης, υἱὸς 
φάσκων ἤλγιδος εἶναι, ᾿Αγησίλαος δὲ ἀδελφός. εἰπόντος δὲ 
τοῦ Λεωτυχίδου, ᾿Αλλ᾽ ὁ νόμος, ὦ ᾿Αγησίλαε, οὐκ ἀδελφὸν 

ἀλλ᾽ υἱὸν βασιλέως βασιλεύειν κελεύει: εἰ δὲ υἱὸς ὧν μὴ 
τυγχάνοι, ὁ ἀδελφός κα ὡς βασιλεύοι. ᾿Εμὲ ἂν δέοι βασι- 
λεύειν. Πῶς, ἐμοῦ γε ὄντος ; Ὅτι ὃν τὺ καλεῖς πατέρα, 

᾿Αλλ᾽ ἡ πολὺ κάλλιον ἐκείνου 
᾿Αλλ᾽ ὁ Ποτειδὰν ὡς 

μάλα σευ ψευδομένω κατεμάνυσεν ἐκ τῶ θαλάμω ἐξελάσας 

» » Φ ε “-“ 

οὐκ ἔφη σε εἶναι ἑαυτοῦ. 
» ΄ὰ , Ἁ ΄“ »Ἢ ,’ 

εἰδυῖα μήτηρ καὶ νῦν ἔτι φησίν. 

σεισμῷ εἰς τὸ φανερὸν τὸν σὸν πατέρα. συνεμαρτύρησε δὲ 
ταῦτ᾽ αὐτῷ καὶ ὁ ἀληθέστατος λεγόμενος χρόνος εἶναι - ἀφ᾽ 

τ ΄ ν Ν » πιῆ ὦ " κ ΄ ΄ 
οὗ γάρ τοι ἔφυγε καὶ οὐκ ἐφάνη ἐν τῷ θαλάμῳ, δεκάτῳ 

Ἀ 5 ’ «ε Ν Ἄν» ,΄ ’ὔ ’ 

μηνὶ ἐγένου. οἱ μὲν τοιαῦτ᾽ ἔλεγον. Διοπείθης δέ, μάλα 

χρησμολόγος ἀνήρ, Λεωτυχίδῃ συναγορεύων εἶπεν ὡς καὶ 
᾿Απόλλωνος χρησμὸς εἴη φυλάξασθαι τὴν χωλὴν βασιλείαν. 

Λύσανδρος δὲ πρὸς αὐτὸν ὑπὲρ ᾿Αγησιλάου ἀντεῖπεν ὡς 
᾽ ΕἿ Ν Ν “ ͵ ’, Ν 

οὐκ οἴοιτο τὸν θεὸν τοῦτο κελεύειν φυλάξασθαι, μὴ προσ- 

ἴάϊοπι, 806. Η. θ40. --- ὡσιώθησαν αἱ 
ἡμέραι: υἱζ. {πὸ ἴθ ἀαν8. [ΘΓ {Π|Ὸ 
ῬυΓΙΑ], ἴθ ΠΟ 411 ΡΆΡΙΠΙΟ ῬΌΒΙ ΠΟ ΕΒ 

νᾶ 5 ΒΒΡΟΠ ρα, βο6 αι. ἐδίὰ. ΟἹ Ἐπ ρ. 

“ΒΟ αν. 
2. εἰπόντος : ἃροᾶ. ἐμὲ ἂν δέοι, 5.. ἔφη. 

---κά: Τὸν. ἴογ Ηομι. κέν (Ατῦ, ἄν), ἢ 
ορί., ἰπβίθδα οὗ {Π6 ἴπῆν. ἢ ῬΧΟΡΆΡΙΥ 

1η6 ΟΡ ΓΒ οὐ {πὸ ἰᾶνν, ψ 10} 
γο ἃ δοσοιυπηΐ [ῸΓ {Π6 ἀι86 οἵ {Ππ|Ὸ 1)0Γ. 
ἀἰαϊοοῖ. Ιῃ {πὸ τοβί οἵ ἴΠ6 σοπνογβᾶ- 

τοι {Π|18 1856, ῬΑΓΓΟΙΪΑΤΙΥ 11} {ΠῸ 
ἴγαηρμο πιἰχίασο οὔ Αἰἶο, 18 ΠΊΟΓΘ 

εἰσι Κίηρ δηᾶ ἰβ ἄπο ἀοιθῖ]0 88 ποῖ ἴὸ 

πὸ δαΐποτγ, Βαϊ ἴο [6 ΘΟΡΥ ἰδί8. --- ὥς : 

ἴογ {Π6 α80.8] οὕτως ἴῃ ἈΡΟΩ,, ς᾽ νἱϊ. 1. 
2; 866 Οἢ 2.9. ---ἐμὲ ἂν κτὲ.: 560 οἢ 
Ι, 26. ---ὅν τὺ καλεῖς κτὲ. : δοο. ἴῖὸ 

Ῥδυβ. 111, 8, 7, Αρὶβ οὐ ἷ8 ἀθαι!- "θα 

δα ΡΌΒΙΠΟΙΥ δοκηον]οαᾶρρα Τιροίν- 
ΟΠ 65 ἃ8 ΠῚ8 50}, ὙΠ 116 ῬΓΘΥΪΟΌΒΙν Π6 
πδα τοραγαρα μΐμη ἃ8. {Π|6 ἰββὰθ οἵ δὴ 
ἱπίσίσιιθ Ὀθύνθθη Πἷβ νυ 16 πα ΑἸοΙ- 
θ᾽ 468, οὐ ῬΙαΐ. κσεβ. 3.-τ-οῦῇ ... μήτηρ: 
ποΐρ {πὸ Ἤτον οἵ ννογβ. -- ᾧ Ποτειδὰν 

Αἰ. ὁ Ποσειδῶν ὡς μάλα σου 

ψευδομένου κατεμήνυσεν ἐκ τοῦ θαλάμου 

κτὲέ. σεῦ ἀρρομᾶβ οἢ {πῸ ῬγΘΡ. ἴῃ- 
οἸα ρα ἴῃ κατεμάνυσεν, 866 Οἢ 2. 2]. --- 

ὡς μάλα ψευδομένω : ἴοτ {Π|6 ΒίΟΓΥ, 566 
ΡΙυΐ. Αἰ... 23. --- πατέρα: ἱ.6. ΑρἾ8. --- 
ἔφυγε: 8. ἐκ τοῦ θαλάμου. 

3, μάλα χρησμολόγος : [ΟΥ̓ {Π|0 186 
οἵ μάλα, 866. ὁ ἰΐ. 4. 2. --- χρησμός: 
{Π|5 ΟΥ̓ΔΟΙΟ 8 ρίνθη ὈΥῪ ΡῬΙαΐ. Ασε8. 3, 
7 }5. 22, πᾷ Ὀν ῬδιΒ. 111, 8,9: Φράζεο 
δὴ, Σπάρτη, καίπερ μεγάλαυχος ἐοῦσα, ] 

μὴ σέθεν ἀρτίποδος βλάστῃ χωλὴ βασι- 

ε ᾿ 
κτε.: 



ἙΛΛΗΝΙΚᾺ ΠΙ. 5. 

, , ΣΙ Ἀ κ“ κ 3 τι ἮΝ , 
πταίσας τις χωλεύσαι, ἀλλὰ μᾶλλον μὴ οὐκ ὧν τοῦ γένους 

’ 

βασιλεύσειε. 
΄, Ν ΕΥ̓ Ν 5 Ν 

πανταάαῖτασι γάρ αν χωλὴν ειναι ΤΡ βασι- 

25 λείαν, ὁπότε μὴ οἱ ἀφ᾽ Ἡρακλέους τῆς πόλεως ἡγοῖντο. 
»-“ Ν 5 , ε ΄, 3 ’ 5 ’ 

τοιαῦτα δὲ ἀκούσασα ἡ πόλις ἀμφοτέρων ᾿Αγησίλαον 

εἵλοντο βασιλέα. 

Οὔπω δ᾽ ἐνιαυτὸν ὄντος ἐν τῇ βασιλείᾳ ᾿Αγησιλάου, 
“ “ἍΕἢ Ἂς ΄“ « Ν “-“ 

θύοντος αὐτοῦ τῶν τεταγμένων τινὰ θυσιῶν ὑπὲρ τῆς 
’ 5 ε , ν 3 ’ “ ΜΆ 

80 πόλεως εἶπεν ὁ μάντις ὅτι ἐπιβουλήν τινα τῶν δεινοτάτων 
᾿Ξ ε ’ 

φαίνοιεν οἱ θεοί. ἐπεὶ δὲ πάλιν ἔθυεν, ἔτι δεινότερα ἔφη 

τὰ ἱερὰ φαίνεσθαι. τὸ τρίτον δὲ θύοντος, εἶπεν - Ὦ ᾿Αγη- 
,ὔ ΄σ ΗΝ, δὲ 5 “Ὁ ᾿» ΄“ ᾽ὔ ΄σ 

σίλαε, ὥσπερ εἰ ἐν αὐτοῖς εἴημεν τοις πολεμίοις, οὕτω μοι 
Ἃ 

σημαινεται. 
» ἣν Ἶ ’ὔ Χ “" 5 ’ 

εκ δὲ τουτου θύοντες και τοὺς ἀποτροτπαιοις 

85 καὶ τοῖς σωτῆρσι, καὶ μόλις καλλιερήσαντες, ἐπαύσαντο. 

ληγούσης δὲ τῆς θυσίας ἐντὸς πένθ᾽ ἡμερῶν καταγορεύει 
ἣξ Ν 3 ’ 5 Ν Ἂς νι 3 ἈΝ “ 

τις πρὸς τοὺς ἐφόρους ἐπιβουλὴν καὶ τὸν ἀρχηγὸν τοῦ 
πράγματος Κινάδωνα. 

- " ἃ Ἀ Ν. μὰ ’ 

ουτος ὃ Ἢν και Το εἶδος νεανισκος 

᾿ Ν Ν  Ὰ 5» ’ ΄“ ε Φ΄' 3 ’, 

και Τὴν ψυχὴν ευρωστος, ου μέντοι τῶν ομοιων. ερομένων 

40 δὲ τῶν ἐφόρων πῶς φαίη τὴν πρᾶξιν ἔσεσθαι, εἶπεν ὃ 
5 Ἂ» Ψ ε ’ὔ 5 Ν Ἵ,. Ἂς ἘΨ ἢ Ἂς » 

εἰσαγγείλας ΟΤι ο Κινάδων αγαγων αὐυήτον επι Το εσχᾶάτον 

τῆς ἀγορᾶς ἀριθμῆσαι κελεύοι ὁπόσοι εἶεν Σπαρτιᾶται ἐν τῇ 
» ἰφ » γώ! , » 3 ’ ρ ᾿ 3 ,ς 

ἀγορᾷ. καὶ ἐγώ, ἔφη, ἀριθμήσας βασιλέα τε καὶ ἐφόρους 

λεία. [ δηρὸν γὰρ μόχθοι σε κατασχή- 
σουσιν ἄελπτοι, [ φθισίβροτόν τ᾽ ἐπὶ κῦμα 
κυλινδόμενον πολέμοιο. ΤΠΪΒ ΟΥ̓ΔΟΪΘ 

οΟυ] 4 6 ΔρΡΡΙἰθα ἴο ἃ βϑβι απ Ὀθοδτιβ6 

᾿6 γᾷβ ἰϑτὴθ ἴπ ὁπ6 ἰοοΐ. --- οὐκ ὦν: 
86. τὶς, ΠΥ. τ. 19. -- τοῦ γένους: ς ἰν. 
2. 9. --- οἱ ἀφ᾽ Ἡρακλέους : θοΐ του] 
ΤΆΤΩ 1165 οὗ ϑὅραγία γαοϑα {πεῖν ἀθβοθηΐ 

ἴο Ἡν]]υ5, βοὴ οὗ Ηρτδο]65, οὐ Ηαΐ. 
ψ ἐΖ2: 

4. θύοντος... ὑπὲρ τῆς πόλεως: 
ἴη6 ϑ'ραγίδηῃ Κίπρβ ΕΥΘ Πρ Ργὶθβίβ 
88 Ὑ76}1 ἃ8 ΘΟΠ Δ Πα ΘΓΒ-1Π- ΟΠ ϊ6, οὐ ἀε 

γεριι. 16. ΧΥ͂. 2. --- τινά : ο8. {Π6 
ῬΟΒΙΈΊΟΗ. ---- τῶν δεινοτάτων : οὐ ἐδ πιοδέ 
αἰαπφογοιβ κἰπαὶ, Ῥατῖ. σθῃ. 

ὅ. νεανίσκος : ἃ ροιυεγγμἰ ψοιίῖ. ΟἿ 
Ουν. ἴ.. 3. ὁ ἀλλὰ κρέα γε. εὐωχοῦ, ἵνα 
νεανίας οἴκαδε ἀπέλθῃς. ---εὔρωστος: οὗ 
γἱ. 1.0 τὸ σῶμα μάλα εὔρωστος. --- τῶν 
ὁμοίων : {π6 ὥρρατίδῃβ {πΠτ8 ἀοβιρηαίθα 
{πΠ6 σι ραγταΐαθ πὸ Πα Ῥθθη Ῥσουρῃΐ 
ἋΡ (4πα σοπίϊπιθα ἴο ᾿ἶνθ) ἴῃ οοη- 
Του 1 {Π6 οἱα ᾿ηβύας0η5 οὗ 
Τινοῦσριβ; {Π686 ΦΟῸΕ1655 σοηβειπ|ρα 
αὖ 1Π15 {{πη6 ἃ ὈΓΙΥ]]Θρ α 61458.--- φαίη: 
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καὶ γέροντας καὶ ἄλλους ὡς τετταράκοντα ἠρόμην Τί δή 
45 με τούτους, ὦ Κινάδων, ἐκέλευσας ἀριθμῆσαι ; ὁ δὲ εἶπε, 

Τούτους, ἔφη, νόμιζέ σοι πολεμίους εἶναι, τοὺς δ᾽ ἄλλους 
’ ,ὔ 

πάντας συμμάχους πλέον ἢ τετρακισχιλίους ὄντας τοὺς ἐν 

τῇ ἀγορᾷ. ἐπιδεικνύναι δ᾽ αὐτὸν ἔφη ἐν ταῖς ὁδοῖς ἔνθα 
μὲν ἕνα, ἔνθα δὲ δύο πολεμίους ἀπαντῶντας, τοὺς δ᾽ ἄλλους 
- ’ Ν᾿ δ π΄ Ὁ, “ ’ 

80 απαντας συμμάχους" και οσοι δὲ εν τοις χωριοις Σπαρτια- 
- ,’ὔ » 2 Ν 

τῶν τύχοιεν ὄντες, ἕνα μὲν πολέμιον τὸν δεσπότην, συμ- 
μάχους δ᾽ ἐν ἑκάστῳ πολλούς. 

» ὉΣ ’, Ν “ ιν ἐρωτώντων δὲ τῶν ἐφόρων 
΄ὕ ΄ ν Ν ΄ Ἀ ““ 5 ΄, 

πόσους φαίη καὶ τοὺς συνειδότας τὴν πρᾶξιν εἶναι, λέγειν 
᾿ Ν ,ὔ μι Βν, ε ’ Ν -“ , 

καὶ περὶ τούτου ἔφη αὐτὸν ὡς σφίσι μὲν τοῖς προστατεύ- 
» ’ -“ 

55 ουσψ οὐ πάνυ πολλοί, ἀξιόπιστοι δὲ συνειδεῖεν αὐτοὶ μέντοι 
κ ν 

πᾶσιν ἔφασαν συνειδέναι καὶ εἵλωσι καὶ νεοδαμώδεσι καὶ 
-“ 4 , Ν ἴω, 

τοῖς ὑπομείοσι καὶ τοῖς περιοίκοις - ὅπου γὰρ ἐν τούτοις τις 
λόγος γένοιτο περὶ Σπαρτιατῶν, οὐδένα δύνασθαι κρύπτειν 

3. 56, Κινάδων. --- κελεύοι : ἴῸΓ {Π6 ορί,, 
866 Οἢ ἷ. 7. ὅ. - τετταράκοντα : Με- 
ΙοπρΒ ΟΗΪ]Υ ἴο ἄλλους, 5166 {0} ΠΌΠΉ ΘΙ 
οἵ (δφτγοπίθβ ἀπ ΡΠ ΟΥΒ 8 ἢχοϑᾶ, 

8 η4 {Π6ΓΘ νγᾶ8 πὸ ποοα τὸ οουπηΐ {ἘΠ 61. 
ΟΥΠΘΥΒ, ΠΟΘ ΘΓ, ΓΟρΡΆΓα ΤΟΓΙΥ ἃ8. 1Π6 
ὙγΠ0]6 ΠΌΠΊΡΟΙ οἵ ϑ'ραγιαΐίδο (ἢ {16 
Β56Πη86 οὗ {Π6 ἴθιπὶ 8 ΠΟΤ 1564) {Π6ὴ 
Ργοβθηΐ ἴῃ {Π6 ἈΡΌΓΆ, ---- Αβδια λϊηρ {παᾶΐ 

ΟὨΪΥ οοτίαϊη. ἱπάϊνιτια}8 οἵ {π6 ὃ 

ΕΡΠΟΥΒ δηὰ 28 (ἀθγοηίθβ ΘΓΘ θΓΘΒ- 
οηΐ. --- πλέον : ταν. ἰπβίοδα οἵ δη 86]., 
ἃ8 Οἴζθη 4ἰ8δὸ ἔλαττον πε μεῖον ἴῃ Ο0Π- 

προίίοη 1} βθδίβ,, οὐ Αι. 1. 2. 11 

μισθὸς πλέον ἢ τριῶν μηνῶν. “Τ]16 ΟΥ̓ Ϊ8- 

βίο οὗ ἤ Ῥδίογο πῸΠΊΘΓΆ 8 ἰβ ἔγραθθηΐ 

αἰτοῦ [6 σοπιρᾶται ν 68 παπιρᾶ; οὐ ἷν. 
ς. 4; ῬΡιαῖ. Αροὶ. 17 ὁ ἔτη γεγονὼς 
πλείω ἑβδομήκοντα. ὅθ0 (Ε. 178,1, Ν. 

9.. Ἡ. 647. --- ὅσοι : (οἵ 411) ιυλο. --- ἐν 

τοῖς χωρίοις : οἡ {δε ἰαπεἰεε ἐβίαίε8, ΟὨ]- 

εἰναίθα Χο δίνουν Ὀν πο] οἵβ, εὐ ΡΊαΐ. 

ἔμψε. 24 οἱ δὲ εἵλωτες αὐτοῖς εἰργάζοντο 

τὴν γῆν ἀποφορὰν τὴν εἰρημένην τελοῦν- 
τες. ΟἽ τ. 2 χῶροι. ---- δεσπότην : ἰαπά- 

ἰογὰ.. 
Θ. καὶ τοὺς συνειδότας : 8566 ὁῃ ἰΐ. 

8. 47. --- λέγειν : ̓πιρῇ. ἰηΐ, --α ὡς σφίσι 
εις συνειδεῖεν : “Πα {Π|6Ὸ ῬΘΙΒΟῺΒ νὰ 1} 
πο πον δὰ 8η υὑπαογβίαπαϊηρ 
ὝΟΥΘ ποῦ ὙΘΥῪ ΤΔηΥ, Ὀαΐ ἐγυβίνου- 

{Πν." -- αὐτοί: 1.6. οἱ προστατεύοντ εξ. --- 
ἔφασαν: ὁδη 6 ΘΧρ]αἰηρα ΟἿΪΥ 88 
ἀοροπάθην ἘΡΟῚ ὡς, ἃ ΘΟμΒίΓ, ἴῃ ἡ ΐΟἢ 

{π6 οδηρο οἵ τηοῦθ (ἢ συνειδεῖεν) 18 
1658 βίυικίηρ {πη {πὸ που ρ} 156}, 
ἴῃ {παύ ΟἸπα θη βάν 8, ἐλεν αδϑονίεεὶ {διαὶ 
{ον κα ἀπ που βίαπαίηῳ ᾿μβιθαα οἵ 
ἐδιεῃ πακ απ μπαεγϑίαπαϊηῳ. Α ἰταμβι το 
ἴο αἷν. αἀἴβο., ἃ5. ἢ {πὸ ᾿τοσιηδηΐ δὰ 

᾿θασ {Ππ|0 ΘΟΠΒΡΙ ΓΆ ΤΟΥΒ {ΠΘΙΏΒΘΙΥΘΒ, 8 
ποΐ ἴὸ "ΡῈ ἱπουρλὶ οἵ. ΕΑ ΌΔΙΥ Βιυ1Κ- 
ἴπρ 15 ἔφασάν γε ἴῃ 7. --- ὑπομείοσι : {118 
ΟἸαβ5, πιθητἰοηθα οἢν ποτ, οομβἰβιρα 

ῬΟΥΠΆΡΒ. οἵ {πὸ ραν αΐδθ, πὸ αἰὰ 

ποὺ ῬΟΒΒ688 16 ραν 6 668 οὗ 1Π6 ὅμοιοι, 
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Ν Α 3 ε ᾿' ΓΝ ἣν “ 5 ’ δ Μὰ ,ὔὕ " 
τὸ μὴ οὐχ ἡδέως ἂν καὶ ὠμῶν ἐσθίειν αὐτῶν. πάλιν οὖν Ἰ 

60 ἐρωτώντων " Ὅπλα δὲ πόθεν ἔφασαν λήψεσθαι; τὸν δ᾽ εἰπεῖν 
ὅτι οἱ μὲν δήπου συντεταγμένοι ἡμῶν αὐτοὶ ὅπλα κεκτήμεθα, 

“ ὃ» ΕΣ λ 5 ’, ἰ ᾿, (ὃ 3 ὃ τξ, 4. ἦχ Ψ 

τῷ δ᾽ ὄχλῳ, ἀγαγόντα εἰς τὸν σίδηρον ἐπιδεῖξαι αὐτὸν ἔφη 
πολλὰς μὲν μαχαίρας, πολλὰ δὲ ξίφη, πολλοὺς δὲ ὀβελί. 
σκους, πολλοὺς δὲ πελέκεις καὶ ἀξίνας, πολλὰ δὲ δρέπανα. 

, » ΓΎδα" » ν Ἀ “ ν ’, Ε » ε ΄ 
65 λέγειν δ᾽ αὐτὸν ἔφη ὅτι καὶ ταῦτα ὅπλα πάντ᾽ εἴη ὁπόσοις 

» Ν ΄΄ὰ ῃ ’ὔ Ἁ ’, Ν ’ ἣ »“ 

ἄνθρωποι καὶ γῆν καὶ ξύλα καὶ λίθους ἐργάζονται, καὶ τῶν 
» Ν ΄“ Ν ’, Ν », ν »ᾺΆ᾽ 5 

ἄλλων δὲ τεχνῶν τὰς πλείστας τὰ ὄργανα ὅπλα ἔχειν ἀρ- 

κοῦντα, ἄλλως τε καὶ πρὸς ἀόπλους. πάλιν αὖ ἐρωτώμενος 
ἐν τίνι χρόνῳ μέλλοι ταῦτα πράττεσθαι, εἶπεν ὅτι ἐπιδημεῖν 

70 οἱ παρηγγελμένον εἴη. ἀκούσαντες ταῦτα οἱ ἔφοροι ἐσκεμ- 8 
χΡ , ε Α 5 Ν ΠῚ ’ὔ Ἁ 5» Ν μένα τε λέγειν ἡγήσαντο αὐτὸν καὶ ἐξεπλάγησαν, καὶ οὐδὲ 

᾿ς Ἂς , 5 Γι ’, 5 ἊΝ 

τὴν μικρὰν καλουμένην ἐκκλησίαν συλλέξαντες, ἀλλὰ συλ- 

λεγόμενοι τῶν γερόντων ἄλλοι ἄλλοθι ἐβουλεύσαντο πέμψαι 
Ν ’ὔ » » »“ Ν Ξ, “Ὁ. ’ Ἁ 

τὸν Κινάδωνα εἰς Αὐλῶνα σὺν ἄλλοις τῶν νεωτέρων καὶ 

γἱν πθ88 δηα σου βι ]π4θ οὗἨ {Π6 
ΒίΟΤΥ. --- εἰἮε τὸν σίδηρον : ἀοδίρτιαίθβ 
ῬΓΟΡ. 84 Ρἴδοθ ΠΟΘΙ ΤῸ νγἃ8 80]; 

5. --τὸ μὴ οὐχ... ἐσθίειν: οὉ]. ᾿ηἴ. τ ἢ 
κωλύειν. “6 ΘΧΡΥΓΘΒΒΙΟΙ ἐσθίειν ὠμῶν 

18 Ῥσόνθυθῖαὶ, οὐ οι. Δ 84 εἰ δὲ σύγ᾽ 
εἰσελθοῦσα πύλας καὶ τείχεα μακρά, ] 
ὠμὸν βεβρώθοις Πρίαμον. ΟΡ 8. {πῸ το 
πθρβ. ἢ {Π6 Ἰηΐ, ΑΥ̓ΓΟΥ ἃ “νοτὰ οἵ 
ΒΙπἀοσῖηρ, κρύπτειν, ΔΟΟΟΙΩΡΔηΪΘα ὈΥ 
ἃ ΠΘΡ. --- αὐτῶν : ρΡατΐ. σῬη. 

Ἵ. τὸν δ᾽ εἰπεῖν : 86. ἔφη ὁ εἰσαγγεί- 
λας. ΟΡ8. [Π6 '86 οἵ δέ ἴο ᾿πίγοάποθ 
1ῃ6 δροῇ. --- ὅτι : 566 ὁ ἷ. κσ. 6. --- οἱ 
συντεταγμένοι: ἃ ΠΙΪΠΪΓΑΡῪ ἴδ. Πι, ἐλὲ 
ογηαπίτει εὐπϑρίγαίογα. “ΟἸΠΔΊοη Πὰ8 
ΟΥ̓ΡΔΗΪΖΘα Πϊβ σοηρἀθγαΐθβ ἃ5. ἃ Π}1}1- 
ἴδ Ῥοᾶνυ. ἜΠποβθ ἃ16. οἵ οουγβο 
(δήπου) Αἰτϑδαγ ἴῃ ροββθβϑϑβίοῃ οὗ ψγθδ}ῃ- 
Οη8. ΤῈ ΤΠ ΑΤῪ ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΗ 15 {Πτ|8 

ΥΘΓΥ Πδ[ΙΓ8] Δ ηα {Π6 βίαςθμηθηΐ ΟἸΘΔΓ. 

- τῷ δ᾽ ὄχλῳ: ἀδῦ. οὗ δΔαναπίαρθ 88 1 
ΤΟ] ον ὉΥ εἰσὶν πολλαὶ μὲν μάχαιραι 

κτὲ, ΤἼΘ δηδοο]αΐποη Ποὶρηΐθηβ {Π6 

οἶνος, ἰχθύς, λάχανα ΔΥ6 5] 1147} 866, 
(Υ ῬοΟΙαχ, χ. 19 οἱ ᾿Αττικοὶ ἀπὸ τῶν 
πιπρασκομένων καὶ τὰ χωρία ὠνόμαζον. 
-- ὅπλα ἀρκοῦντα: 5ιἰΠ)]1οἴης α8 τυδαρολ8. 
- ἐπιδημεῖν κτέ. : πὸ ἀοῆηϊίο. {{π|6 
Πα Ῥθθὴ Πϑ81η66, Ὀαΐ οΥοΥ5 δα Ὀθθἢ 

βδίνϑη Πῖπη ἴο ΠΟΙ] ΠΙΙηΒ6]7 ἴῃ το] 658 

ἈΠ 80 ποῦ ἴο Ιϑανϑ {Π6 οἸίγ. --- παρηγ- 
γελμένον : ἴῸΓ [Π6 ᾿ΤΡΘΓΒ. Ρ888., 866 ἃ. 
198; Η. 602 ἃ. 

8. ἐσκεμμένα: Ῥ6 πὸ ΘΧΡΙοΓΙδ (8. 
- τὴν ἐκκλησίαν : οΟηΒίύ! Πρ ΡΘΓΠΆΡΒ 
ΟὨΪΥ οὗ 1Π6 ὅμοιοι, ΟΥ̓ ῬΟΒΒΙΌΙΥ 8 Θοτη- 
τηϊτίθο οὐ {π686 ψ ῖ ἢ {Π6. ΕΡΠΟΓΙΒ 8πᾶᾷᾶ 
Αδγοπίρβ. --- συλλεγόμενοι κτέ. : ποία 
1π6 οδηρθ οἵ νοΐοθ, αϑ8εηιδίϊηῳ αδοιιί 
ἐποηιβοίυεβ βοηιθ οΥ (δε (Τεγοηίο5. ---- ἐβου- 
λεύσαντο: ποίρ {Ππ6 686, γεβοίυεα.. ---- 
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»“»“.ἪΟ ΄ Ν ΄“ » -“ , Ἀ - κελεῦσαι ἥκειν ἄγοντα τῶν Αὐλωνιτῶν τέ τινας καὶ τῶν 
ἀγαγεῖν δὲ 

» Ἁ Ν “Ὁ ἃ ’΄ Ν » ’, » , 

ἐκέλευον καὶ τὴν γυναῖκα, ἣ καλλίστη μὲν αὐτόθι ἐλέγετο 

εἱλώτων τοὺς ἐν τῇ σκυτάλῃ γεγραμμένους. 

εἶναι, λυμαίνεσθαι δ᾽ ἐῴκει τοὺς ἀφικνουμένους Λακεδαι- 
μονίων καὶ πρεσβυτέρους καὶ νεωτέρους. ὑπηρετήκει δὲ καὶ 
ν 3. ὦ ε ’, [αν Ε ΄ [ον Ἀ , Ἄ ἄλλ᾽ ἤδη ὁ Κινάδων τοῖς ἐφόροις τοιαῦτα. καὶ τότε δὴ 

κ - 
ἔδοσαν τὴν σκυτάλην αὐτῷ, ἐν ἣ γεγραμμένοι ἦσαν οὗς 
Ἂ»» ΄Ὁ » , ϑ, ’, » » ε Ὁ“ Ὁ“ ἔδει συλληφθῆναι. ἐρομένου δὲ τίνας ἄγοι μεθ᾽ ἑαυτοῦ τῶν 
νέων, Ἴθι, εἶπον, καὶ τὸν πρεσβύτατον τῶν ἱππαγρετῶν 

΄ ΄ ΄, ὰ ΜΔ) .6 Ἀ ΟΣ ᾿, ’ 

κέλευέ σοι συμπέμψαι ἕξ ἢ ἑπτὰ οἱ ἂν τύχωσι παρόντες. 
Ε ’ Ν 5 “Ὁ ν ε ε ’ » ’, [ , ἐμεμελήκει δὲ αὐτοῖς ὅπως ὁ ἱππαγρέτης εἰδείη οὗς δέοι 

’ ᾿ ε ’ » “ὦ ν ’ ,ὕ 

πέμπειν, καὶ οἱ πεμπόμενοι εἰδεῖεν ὅτι Κινάδωνα δέοι συλ- 
λαβεῖν. 

““ [2 ’ ν Ν 3, ἊΨ» Ν ’ » 

τρεῖς ἁμάξας, ἵνα μὴ πεζοὺς ἄγωσι τοὺς ληφθέντας, ἀφαν- 

5 δὲ Ν “- “- , ν ΄ὕ 
εἶπον δὲ καὶ τοῦτο τῷ Κινάδωνι, ὅτι πέμψοιεν 

’ ε 5 , ’ ν ΩΣ ΥΒ » Ἁ »ἬΆ 

ἔίζοντες ὡς ἐδύναντο μάλιστα ὅτι ἐφ᾽ ἕνα ἐκεῖνον ἔπεμπον. 
Ε] Ν ΘᾺ ’ » ΄ Φ, ὧν» ν Ν “- 

90 ἐν δὲ τῇ πόλει οὐ συνελάμβανον αὐτόν, ὅτι τὸ πρᾶγμα 

3 Αὐλῶνα: 566 0ἢ 2. 20. --- σκυτάλῃ : {Π6 
Θραγίδη ΟἸΡΠΘΙ ἀρβρδαίο!, ἃ ἀθνῖοθ 
ΓᾺ}}ν ἀθβοσιροα Ὀν ΡΙ]αῦ. 1,,215. 19 ἐπὰν 

ἐκπέμπωσι ναύαρχον ἢ στρατηγὸν οἱ 

ἔφοροι, ξύλα δύο στρογγύλα μῆκος καὶ 

πάχος ἀκριβῶς ἀπισώσαντες ὥστε ταῖς 

τομαῖς ἐφαρμόζειν πρὸς ἄλληλα, τὸ μὲν 
αὐτοὶ φυλάττουσι θάτερον δὲ τῷ πεμπο- 
μένῳ διδόασιν. ταῦτα δὲ τὰ ξύλα σκυτά- 
λας καλοῦσιν. ὅταν οὖν ἀπόρρητόν τι 

καὶ μέγα φράσαι βουληθῶσι, βιβλίον 

ὥσπερ ἱμάντα μακρὺν καὶ στενὸν ποιοῦν- 

τες περιελίττουσι τὴν παρ᾽ αὐτοῖς σκυτά- 

λην, οὐδὲν διάλειμμα ποιοῦντες, ἀλλὰ 

πανταχόθεν κύκλῳ τὴν ἐπιφάνειαν αὐτῆς 

τῷ βιβλίῳ καταλαμβάνοντες. τούτῳ δὲ 

ποιήσαντες ἃ βούλονται καταγράφουσιν 

εἰς τὸ βιβλίον, ὥσπερ ἐστὶ τῇ σκυτάλῃ 
ὅταν δὲ γράψωσιν, ἀφε- 

λόντες τὺ βιβλίον ἄνευ τοῦ ξύλου πρὸς 

τὸν στρατηγὺν ἀποστέλλουσι. δεξάμενος 
δ᾽ ἐκεῖνος ἄλλως μὲν οὐδὲν ἀναλέξασθαι 

περικείμενον " 

δύναται, τῶν γραμμάτων συναφὴν οὐκ 
ἐχόντων ἀλλὰ διεσπασμένων, τὴν δὲ παρ᾽ 
αὑτῷ σκυτάλην λαβὼν τὸ τμῆμα τοῦ βιβ- 

λίου περὶ αὐτὴν περιέτεινεν, ὥστε τῆς 

ἕλικος εἰς τάξιν ὁμοίως ἀποκαθισταμένης 

ἐπιβάλλοντα τοῖς πρώτοις τὰ δεύτερα 
κύκλῳ τὴν ὄψιν ἐπάγειν τὸ συνεχὲς ἄνευ- 
ρίσκουσαν. καλεῖται δ᾽ ὁμωνύμως τῷ 
ξύλῳ σκυτάλη τὸ βιβλίον, ὡς τῷ μετροῦντι 

τὸ μετρούμενον. 
9. οὕς ἔδει συλληφθῆναι: τυλοὸ ᾿τυεγὸ 

0 δὲ αγγεδίο. ---- τίνας ἄγοι : τυλοπὶ ἢ 
δ]οι αἰ ἰαζα εὐ πἰηι. Ογῖ. π᾿ ἱπάϊγ, 
αἶδο, ΤῸΓ ἰπίθυσ. Β0]ν. ΟἿ 1. 7. 7.--- 
ἱππαγρετῶν : {πὸ ἴπτοθρ Ηἱρραρτγοίδθ 
σοπη δ Πρ ᾳ {ΠΗ 50- 0 4}16 500 Καϊρ 8, 
ὙΠῸ ΤΟ ΟΠΌΒΘῚ ἔτομῃ {Π6 ΠΟΡ]θβὺ 
ψΟΌΓΗ, ἀπ ἢ ΒΟΓν  α 88 ἃ θοαγ-ρυαγα 

το {πη Κίηρβ; οὐ ἀδ τεριῦ. 71.ας. 4, 8; 

Τμαο, ν. 72.---ἐμεμελήκει αὐτοῖς : λὲν 
λα ταζοη σαν ἰπαϊ. 

10. τὸ πρᾶγμα κτὲ,: ῬΓΟΪΘΡΒ18 Θααΐν. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΙ. 3, 4. 

3 ν εὐστᾳ κ ΄, » ἀπ ὐχ το χῷ κ᾿ 
ουκ ἤδεσαν ΟΤΟσῸΨν ΤΟ μέγεθος ει, και ακουσᾶαι πρῶτον 

5» ͵ὕ » ᾽ὔ -΄ 3 ε ,ὔ 

ἐβούλοντο τοῦ Κινάδωνος οἵτινες εἶεν οἱ συμπράττοντες, 

πρὶν αἰσθέσθαι αὐτοὺς ὅτι μεμήνυνται, ἵνα μὴ ἀποδρῶσιν. 

ἔμελλον δὲ οἱ συλλαβόντες αὐτὸν μὲν κατέχειν, τοὺς δὲ 
95 συνειδότας πυθόμενοι αὐτοῦ γράψαντες ἀποπέμπειν τὴν 

’ “ 3 ’ 

ταχίστην τοῖς ἐφόροις. 
σ΄ 5}Κ δ᾽ τ΄» κ Ν 

οὕτω δ᾽ ἔσχον οἱ ἔφοροι πρὸς τὸ 
»“ 2 Ν ’ὔ ε ͵ 3» “ τον Αὐλῶ 

πραγμα, ωστε και μοραν ὑππεων ἔπεμψαν τοις ἐπ υλωνος. 

5 Χ Ε] » ͵ὕ Ὁ ΣᾺ ," ον ε Ν ’, Ν Ε δ 

ἐπεὶ δ᾽ εἰχλημμένου τοῦ ἀνδρὸς ἧκεν ἱππεὺς φέρων τὰ ὀνό- 

ματα ὧν ὁ Κινάδων ἀπέγραψε, παραχρῆμα τόν τε μάντιν 
Ἄ, ᾿, 

100 Τισαμενὸν καὶ τοὺς ἄλλους τοὺς ἐπικαιριωτάτους συνελάμ.- 

βανον. ὡς δ᾽ ἀνήχθη ὁ Κινάδων καὶ ἠλέγχετο, καὶ ὧμο- 

λόγει πάντα καὶ τοὺς συνειδότας ἔλεγε, τέλος αὐτὸν ἤροντο 
, Ν ’ ΄“ ’ ε 3 9 ’ Ν 

τί καὶ βουλόμενος ταῦτα πράττοι. ὁ δ᾽ ἀπεκρίνατο, μηδενὸς 
΄ 5 " ΄ 
ἥττων εἶναι ἐν Λακεδαίμονι. ἐκ τούτου μέντοι ἤδη δεδε- 

106 μένος καὶ τὼ χεῖρε καὶ τὸν τράχηλον ἐν κλοιῷ μαστιγού- 
Ν ἈΝ » “ 

μενος καὶ κεντούμενος αὐτός τε καὶ οἱ μετ᾽ αὐτοῦ κατὰ 
Ν , ,ὕ Ν - ἈΝ δὴ “ δί 2 

τὴν πόλιν περιήγοντο. καὶ οὗτοι μεν δὴ τῆς ὀίκης ἐτυχον. 

{ 
Ἀ --»Μ ε 

Μετὰ δὲ ταῦτα Ηρώδας τις Συρακόσιος ἐν Φοινίκῃ ὼὧν 
Ἂς ’ , με ἰδὲ ’ ’ Ν 

μετὰ ναυκλήρου τινός, καὶ ἰδὼν τριήρεις Φοινίσσας, τὰς 

8 ἴο οὐκ ἤδεσαν ὅπόσον τὸ πρᾶγμα τὸ 
μέγεθος εἴη, --- τὸ μέγεθος Ὀοϊηρ᾽ 866. οὗ 

Βρθοϊδοδίίοῃ ; οὐ ῬΙδί. Κερ. ἵν. 425 Ὁ 
ὅσην δεῖ τὸ μέγεθος τὴν πόλιν ποιεῖσθαι. 

- ἀποπέμπειν : 56. τὰ γεγραμμένα ὀνό- 
ματα, βιισσοβίρα Όγ γράψαντες. ---- οὕτω 
ἔσχον: δοαπὶν. ἴο οὕτω διέκειντο, 80 
βεγιοιιὶμ αἰαὶ {τε Ερῆονβ τεσαγα {716 πιαί- 
ἐεγ, ες. ῬΙαί. Ῥγοίαφ. 502 Ὁ πῶς ἔχεις 
πρὸς ἐπιστήμην. --- τοῖς ἐπ᾿ Αὐλῶνος: 

ἐλοβε οπ ἐδ τραῃ ἰο Αιπίοη. 
11. τοὺς ἄλλους: εΓ 1. 1. 6. --- τοὺς 

ἐπικαιριωτάτους : ἰλε πιοδί ἵπἢιιεπίϊαὶ 
οὗ [ἴΠ6 σομ ΒΡ Γαίοτβ ; οὐ νἱ. 4. 18. --- τί 

καί: εἴ 0. --- εἶναι : ἀΘρΡο πα β ἸΡΟΗ βου- 
λόμενος, ΟΔΥΥΪΘα οἢ ἴῃ ἐπουρπΐ ἔγΟΠῚ 
{π6 φιθβίίοη ; οἤ 4. ὅ. 

4 ΟἾδρ. 4. αρεαϊξίοη ὁ ΑΑ ψεδίϊαιι5 ἰο 

Αβξία. Τὴὲε Τλεϑαπϑ ἱπίονυιιρέ {ἢ Ξαοτί- 
εο αἱ Αιιϊὶς (1--4γ. ΑΑφοβίίαιι5 σοποίνιαο5 
α ἐλτοε-τιοη ἠδ᾽ ἐγιιοο εὐ Τιββαρήεγηεβ 
(8, 6). (μιαγτεὶ εἴ] Πγβαπάενυ. ϑρι{λ- 
γίααίες ἀοβεγίβ ἰο ἰλ6 ϑρατίαης (1--10). 
7} ἰγιιοθ ἐπε. σρεαϊίοη οΓ Αφεβί- 
ἰαιι5 ἰο ῬΑγηφία. Πἰείιτγη ἰο Ερ εβιιβ απα 
ἐητοϊπιεπέ ὁ εαυαΐγῃ (11-18). Ατηὶν 
αἰγὶ! αἱ Ερλεϑιις (106-19). Ζ7ηναβίοη οΓ 
Πηάϊα. ΨΊϊείοτῳ αἱ {6 αείοϊις5 (20-- 
24). Εἰχεοιίίοη οὗ Τήδϑδαρηεντπεβ. Νέε- 
φοϊίαϊίοηβ 7ὉΥ ρεαθθ ιὐἱϊι Τι(ἀταιιβίεϑ, 
ἠιἰβ βιισσοββον (25, 206). ΑΑφεϑβίίαιιβ, οοπι- 

πιαπάον ὁ δοίθ ατπιῃ απαὰὶ ἤεεί. «ΑΑοἰΐυε 
παυαὶ ργεραταίϊοης (28, 29). 

1. μετὰ δὲ ταῦτα: 1.6. ἰπ [Π6 Ξρτΐηρ 
οἵ 9906 8.Ο. --- τριήρεις : ὁπ {Π6 ΡοΓ- 
ΒΟΏ81 ΓΟΡτγοβθηΐαίϊοηβ οὗ ῬΠΔΙΠΘΡα- 

1δ1 
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ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 

Ν ,ὔ »ν Ν δὲ Ἀ ΕῚ “ , 

μὲν καταπλεούσας ἄλλοθεν, τὰς δὲ καὶ αὐτοῦ πεπληρωμένας, 
τὰς δὲ καὶ ἔτι κατασκευαζομένας, προσακούσας δὲ καὶ τοῦτο, 
- , » Ν [ὰ , » Ν » ἣν Ν ΄»“ 

ὅτι τριακοσίας αὐτὰς δέοι γενέσθαι, ἐπιβὰς ἐπὶ τὸ πρῶτον 
ἀναγόμενον πλοῖον εἰς τὴν Ἑλλάδα ἐξήγγειλε τοῖς Λακεδαι- 

’ ε ’ Ν ’ Ν ’ ΄“-" μονίοις ὡς βασιλέως καὶ Τισσαφέρνους τὸν στόλον τοῦτον 
’ μ Ἁ » Ἀ » » ’, 5» 

παρασκευαζομένων " ὅποι δὲ οὐδὲν ἔφη εἰδέναι. ἀνεπτερω- 
μένων δὲ τῶν Λακεδαιμονίων καὶ τοὺς συμμάχους συναγόν- 

των καὶ βουλευομένων τί χρὴ ποιεῖν, Λύσανδρος νομίζων 
Ἀ . - Ἀ ,ὕ Ν ΄ Ἁ Ν 

καὶ τῷ ναυτικῷ πολὺ περιέσεσθαι τοὺς Ἕλληνας καὶ τὸ 

πεζὸν λογιζόμενος ὡς ἐσώθη τὸ μετὰ Κύρου ἀναβάν, πείθει 

τὸν ᾿Αγησίλαον ὑποστῆναι, ἣν αὐτῷ δῶσι τριάκοντα μὲν 
τ' “ Ω ὃ ΄ δὲ “ ὃ δῶ » ε 

Σπαρτιατῶν, εἰς δισχιλίους δὲ τῶν νεοδαμωδῶν, εἰς ἑξακισ- 
χιλίους δὲ τὸ σύνταγμα τῶν συμμάχων, στρατεύεσθαι εἰς 

Ν ΧΑ , Ν δὲ ΄ “Ὡς Ν ΨΆ Ν Ν ον, ἕξ τὴν ᾿Ασίαν. πρὸς δὲ τούτῳ τῷ λογισμῷ καὶ αὐτὸς συνεξ-. 
΄“ » "“ » ,ὔ -ν Ν ψϑ' Ν 

ελθεῖν αὐτῷ ἐβούλετο, ὅπως τὰς δεκαρχίας τὰς καταστα- 
’ ε » 5 ’ Φ ωμ ’ὔ » ’ Ν Ν 

θείσας ὑπ᾽ ἐκείνου ἐν ταῖς πόλεσιν, ἐκπεπτωκυίας δὲ διὰ 

Ζι8, ΒῈΡΡογίθα Ὀν ἘναρΌΓΑΒ, Κὶηρ οἵ 
Ονργαβ, ἴπ6 Ῥογβίαη Κίηρ πδᾶὰ ἴῃ 999 
Β.Ος ογαογρα ἃ δος (που σοι δη 

οἵ ΟὍποη.) ἴἰοὸ ΡῈ ιίοα ουὐϊ αρδϊηβί {ΠῸ 
Θρασίδηβ ; 866 Π)]1οὐ, χὶν. 39; Ῥϑι8, 1. 
3. 2. --- ὅτι... γενέσθαι: ἐλαΐ ἐλιον τὐεγὸ 
(ὁ δὲ ἱπογεαβεεὶ ἰο ὅ00. --- τὸ πρῶτον... 

Ἑλλάδα: ἴον {0 ογου οἵ ψογαβ, 5606 
σα. 142, 2, ν. δ; Η. 607 4. ἘῸΣ βἰπη)ὶ- 

ΙΔ ΘΧΘΏΡΙΟ6Β, οὐ 11; ἰν. 3. 2. ΤῸ 

οἵποῦ Ροβίτἰοη οὐ {π0 Ῥαγίῖο, 15 Του πα 

ἴῃ ἰϊ. 1.1; 4. 10. --- ὡς... παρασκενα- 
ἵομένων : “6. 805, Ἰηβίοε οἵ ο}}. ὅθ, 
{ἢ Ῥαγίϊο, ἴῃ ἰηαϊν, αἴβδο. ΟΜΈΊ, 113, 

ν. 10 ". Εὸν {κ6 οοηῃβίγιοίίοη ψ] ἢ 
λόγος, οΥ, ἵν. 3. 14; ν. 1. 28. --- ὅποι: 
“ἀραϊηβ ὙΠῸ π {Π0 8566 ῬΓΘΡΆΓΑΓΟΙΒ 
ΘΓ ἀϊγοοίοα," (ἡ κ. 10. 

2. ἀνεπτερωμένων : εἶ 1. 14. --- τὸ 
πεΐόν: {6 ἰαπεὶ ἤῦτεο, ΟΡ. ἴο τῷ ναυ- 
τικῷ. ἘῸῚ {ΠῸ Ῥοβί(οη, 566 οὐ 3. 10. 

-- τὸ... ἀναβάν ; ἴογ (Πς ἔδοί, οὐ α. 1. 

--- τριάκοντα : 806, ἴο ΡΙαΐ, Ασε8. 0, 
ἡγεμόνας καὶ συμβούλους. ΑΜΒ ἴο {Π6ῚΓ 
ἀπ 65, 566 αἶβδὸ ῶ0. ΤΠ ϑραγίδῃηβ ἴῃ 
418 Βιο. πδὰ ἴον {πὸ ἢγβὺ {πη οπδοιρα 
ἃ ἰἴᾶνν ὑπαὺ {πὸ Κίηρ ἴῃ οομῃηπηδηᾶ 

Βα ] ἃ θ6. Θοοοιρδηϊθα οἡ [8 ΟΔΠ)- 
Ῥαϊρηβ ὈΡ ἴθ Ξραγίδῃηβ, ἴο ΒΌῦῖν ἃ8 ἃ 
ΘΟΌΠΟΙ ΟΥἨ ὙᾺΓ ΔΠ6 ἴῃ ἃ ΤΠΘΆΒΙΓΟ ἴο 
ΘΧΘΙΌΪΒΘ. ἃ ΘΟΠΓΓΟΪ ΟΥ̓ΘΥ [18 ΔΟΙΟΏΒ. 
Τυο. ν. 63; Ὠϊοᾶ. χὶϊ. η8. ΤΕΥ 
ἈΡΡΘΆΣ ἢσβὺ νὰ Α ρΘβι δ β, {6 4150 
ἢ ΑΙΡΟΒΙΡΟΙΒ, ν. 3. 8, Τὸ 15 ἴὸ "6 

ποίοα Γὰγί μον {παὺ 1Π6 ἉΤΠῚΥ νγᾺ8 10 
οοηίαϊη, θοβίάθ {πθβθ, πὸ ϑραγίαη 
{το Ρ8, ἴο {πὸ δα {ἐπαῦ πὸ ϑραγίδῃ 

βονθγημηθηΐ τηΐϊρην {16 το τ ϑ ἢ] ν 

οοπβοιΐ ἴὸ {πὸ ἀπαἀονγία Κίηρ. --- τὸ σύν- 
ταγμα: ἀ8 ἐλε οοπίηφεπὶ οὔ δι αἰἰῖε8. ---- 
τὰς δεκαρχίας : ἀυγὶπρ 8. ΤΟΓΠΊΘΙ 80- 
Ἰοῦγη ἴῃ Δ βία, ΤΥ ΒΆ ΠαΘῚ Πδα ἈΡΟ] 56 
{π0 ἀοπμοΓ  οἷἶθ8. ἴῃ {Ππ|Ὸ6 Οἰτ6 5. ν μ]ο ἢ 

᾿ιδα {4116 ἰηΐο 8 ῬΟΥΟΓ, ἃμα Ἰηδιϊ- 



ΒΕΛΛΗΝΙΚΑ Π1Π|. 4. 

τοὺς ἐφόρους, οἱ τὰς πατρίους πολιτείας παρήγγειλαν, πάλιν 

20 καταστήσειε μετ᾽ ̓ Αγησιλάου. ἐπαγγειλαμένου δὲ τοῦ ᾿Αγη- 8 

20 

90 

4 Ν Φ ’, », ε ’ὔ ν 

σιλάου τὴν στρατείαν, διδόασί τε οἱ Λακεδαιμόνιοι ὅσαπερ 
» Ν ἜἙ ’ ἴω 5 Ν,): δὲ . ν ὃ 

ἥτησε καὶ ἑξαμήνου σῖτον. ἐπεὶ δὲ θυσάμενος ὅσα ἔδει 
καὶ τἄλλα καὶ τὰ διαβατήρια ἐξῆλθε, ταῖς μὲν πόλεσι δια- 

πέμψας ἀγγέλους προεῖπεν ὅσους τε δέοι ἑκασταχόθεν πέμ- 
πεσθαι καὶ ὅποι παρεῖναι, αὐτὸς δ᾽ ἐβουλήθη ἐλθὼν θῦσαι 

ἐν Αὐλίδι, ἔνθαπερ ὁ ᾿Αγαμέμνων ὅτ᾽ εἰς Τροίαν ἔπλει 
5 ,ὔ ε Ψ᾿ νι “ὦ 5 ’ Ἅ ε ’ὔ Ψ 

ἐθύετο. ὡς δ᾽ ἐκεῖ ἐγένετο, πυθόμενοι οἱ βοιώταρχοι ὅτι 
θύοι, πέμψαντες ἱππέας τοῦ τε λοιποῦ εἶπον μὴ θύειν καὶ 
-᾿ 5 χοῦν ε ω ᾽ ΄ 507 δὲς ον “ 

οἷς ἐνέτυχον ἱεροῖς τεθυμένοις διέρριψαν ἀπὸ τοῦ βωμοῦ. 
ε : ἌΡ ’, ᾿ν Ν Ἀ 5 , Ε ἣν 

ὁ δ᾽ ἐπιμαρτυράμενος τοὺς θεοὺς καὶ ὀργιζόμενος, ἀναβὰς 
δρ ς Ν ’ 5 , ᾿Ψ ’ 5 5 Ἁ 3 

ἐπὶ τὴν τριήρη ἀπέπλει. ἀφικόμενος δ᾽ ἐπὶ Γεραιστόν, 
Ν , 5 ρῶς νι ς 59. “Ἁ ὕ “ 

καὶ συλλέξας ἐκεῖ ὅσον ἐδύνατο τοῦ στρατεύματος πλεῖ- 

159 

5 ν Ἄ, ’ὔ 5 ». 

στον εις Εφεσον τὸν στόλον ἐποιεῖτο. 

ἐαϊθα ΟἹ ράτΟ ͵ο ρον ΓΘ ἢ 8 ΘΟ Βἰβί- 

ἴηρ Θ80ῃ οἱ ἃ ϑραγίδη παυιηοβὺ ἀπ 

. ἴθ οὗ Π18 ΟὟ ῬΑ ΒΔ 8 ; ε7. 11. 2. ὃ ; 3. 

ΤῊ 5. 19. ἘΠυ δὺ5. 5 πα 13: 186 
ἈΌΟΠΙΟη. οἵ {Π|656. ΟἹ] ρ ΤΟ ΪΘ5. ὈῪ {Π6 
ΕΡΠΟΙΒ ἈΡΡΘΑΥΒ ἴοὸ πᾶν Ὀθθη οὐοα- 

Βίοηρα Ῥαυθν ὈΡ {Π6ῚΡ ἸΘΔΙΟΒΥ οἵ 

Τυβϑη 6.5 ῬΟΥΘΥ, ΡΆΤΕΥ αὖ {Π6 Ἰη8ι]- 
Βδίοη οὗ {Π6 Κίηρβ, γΟ56 Πυθα τ Ὺ 
ΒΘΟΘΒΒΙΟη ΤΥ ΒΆΠΟΘΙ ΒοῸρὐ τὸ βοΐ 

δῖα; ΕΤυὺ. Ζν8. 21. Δο6, τό Ῥ]Πΐ. 
Αγε5. 6, ΡΥ ΙΒΙηρΡ5. ἴῃ {πΠ6 ΟἸτ168. {Ποιη- 

ΒοΙ͂νθβ δὰ 4180 σοῃἐ θα τὸ {118 
ΤΘΒΕΠ]Ό. --- ὑπ᾽ ἐκείνου : αὐτοῦ τηἱρη Ππανο 

Βδθθῃ πϑθ4. ὅθ οἡ ἷ. 1. 27. -- τὰς 
πατρίους πολιτείας : ἃ8 {ΠπΠ6ν πα ῬΕΘη 
Ῥεΐογο {π6 ΑἸΠΘΗΪ δ ΒΕ ΡΓΘΙΊΔΟΥ; 5667. 

9. ἑξαμήνου : 566. οῃ ΙΪ. 3. 9.-- ὅσα 
ἔδει: “ἼΠ6 τραυϊγθα οὔογίηρ8." --- δια- 
βατήρια: {{18 οἴουίην ἰὸ Ζθιβ δηὰ 
Αἰ θη8, Οἢ. ΟΥΟββίηρ ᾧΠ6 ῬΟΥΩΘΓΙ, ἰ5 

ἀθβοῦιθρα ἐδ γεριιδ. [μας. τ53. Ὡ ἴ. --- ταῖς 
πόλεσι: {Π6 68}} νγἃ5 τηδθ ὁ 411} {Π6 
Ογθοίδη βίαϊθβ οχοθρύ π6 Αγρίνοϑ 

ΜὴΟ 6 Ποβί]6 τὸ {π6 ὐραυίδῃ8 ; 
γϑῦ π6 ΟΟΥυ δ η8, ΑἸΠμΘμδη8, ἃπα 
ΓΠΘΡΔἢ5 οἢ αἰ θυθηΐ ργοίοχίβ τοίβθα 

{πον αἰ ; Ῥϑιβ. 1]. 9.ὄ 1-ὃ. (ἡ κ. 
ὃ ῬεΪον. --- ὅποι : 1Π6 νϑὺ} παρεῖναι 

᾿π }}165 τηοίΐϊοῃ, εὐ 5. ὁ παρεῖναι εἰς 
᾿Αλίαρτον, πη. 1. 2. 2 παρῆσαν εἰς 
Σάρδεις. --- θῦσαι: {π6 οἴϊοντ!ηρ ψ ΠΟ 
ΑροβΊ]αι5. ἀοβισρα ἰοὺ ΤΟ ΠΟ ΑΥΘ ΠῚ 

αὖ 1Π6 Δ|]16ρρᾷ ὀοιητηδ πα οὗ ἃ ἀγθ8 1}, 
ἢ6 ἀπάθγίοοκ υυἱτΠοὰῦ {Π 6 ΡΘΓΙΙΒΒΊ0 
οὗ {π6 Βοθοίδη ρυὶθβί, ἃ 6 νγ85 ΤῸΓ 
{πα΄ τϑάβοη Πἰηἀογρα Ὀγ {π6 ΤΉΘΡΔἢ8 
ἴῃ 108 ΘΟΠΒΕΙ Δ Ι0η ; Ε]αΐ, 4465. 6; 
εϊορϊα. 21. 

4, βοιώταρχοι: ΘΙΒΘΉΠΘΙΘ βοιωτάρ- 
χαι, ἴπ οἰθνθῃ οἵδϊοῖαβ, τϑϑιἀθηΐ αὐ 

ΤΉ ΘΡ65, ΟΥἹΡῚ ΠΑ }]Υ ΘΠμοβθη Ὀγ {πὸ ἰπᾶο- 

Ῥομαρθηΐ βίδίθβ οὐ 1η6 Βοθοίίδη ᾿ϑᾶριθ 
ἴο αἰγθοῦ 118 δἰΐαϊσβ ; ΤΠ, ἰν. 91. --- 

τοῦ λοιποῦ: αἱ αν {ΐηι6 ἐπ ἐδι6 γίνε ; 
οοηϑῦ. νυ 0} θύειν. --- οἷς ἐνέτυχον κτέ.: 
ἐμ6 8αογὶγοο5 τὐλϊοῖι {ἰοη ἠοιιπα Ὀατη- 

ἴῃ ΟἹ ἴπ0 8|081. -- Γεραιστόν; ἰπ 



1600 ἘΒΝΟΦΩΝΤΟΣ 

Ἐπεὶ δὲ ἐκεῖσε ἀφίκετο, πρῶτον μὲν Τισσαφέρνης ὃ 
’ » δι, ,’ ’ ν ε ᾽ εὖ » 

ΒΒ πέμψας Ὥρβρετο αυτον τινος δεόμενος κοι. ὁ ὃ εἰπεν αυτο- 

, Ν Ν ᾿ ““ΦΌΦ9 , ’ ς καὶ ν ἈΝ Ν » 

νομοῦς και Τὰᾶς ἐν Τῇ Ἀσίᾳ πόλεις εἰναι, ὠωσπέερ και τας εν 

τῇ παρ᾽ ἡμῖν Ἑλλάδι. Ν ΄αι Φ' ὦ ε ’ὔ 

πρὸς ταῦτ᾽ εἶπεν ὁ Τισσαφέρνης" 

Εἰ τοίνυν θέλεις σπείσασθαι ἕως ἂν ἐγὼ πρὸς βασιλέα 
ὕὔ εν » -" ,’ » »-“ » , 

πέμψω, οἶμαι αν σεταῦτα διαπραξάμενον ἀποπλεῖν, εἰ βού- 

λοιο. ᾿Αλλὰ βουλοίμην ἄν, ἔφη, εἰ μὴ οἰοίμην γε ὑπὸ σοῦ 

ἐξαπατᾶσθαι. ἀλλ᾽ ἔξεστιν, ἔφη, σοι τούτων πίστιν λαβεῖν 

ἢ μὴν ἀδόλως σοῦ πράττοντος ταῦτα ἡμᾶς μηδὲν τῆς σῆς 
ἀρχῆς ἀδικήσειν ἐν ταῖς σπονδαῖς. ἐπὶ τούτοις ῥηθεῖσι 
Τισσαφέρνης μὲν ὦμοσε τοῖς πεμφθεῖσι πρὸς αὐτὸν Ἥριπ- 
πίδᾳ καὶ Δερκυλίδᾳ καὶ Μεγίλλῳ ἢ μὴν πράξειν ἀδόλως 

ἈΝ » ΄ ΕῚ ἊἉ ᾿, οἷν ’ ε Ν » ’ὔ 

τὴν εἰρήνην, ἐκεινοι δὲ ἀντώμοσαν ὑπὲρ ᾿Αγησιλάου Τισ- 
’ὔ ΄“ “ Ν 

σαφέρνει ἢ μὴν ταῦτα πράττοντος αὐτοῦ ἐμπεδώσειν τὰς 
σπονδάς. ὁ μὲν δὴ Τισσαφέρνης ἃ ὦμοσεν εὐθὺς ἐψεύ- 
σατο" ἀντὶ γὰρ τοῦ εἰρήνην ἔχειν στράτευμα πολὺ παρὰ 

δ0 βασιλέως πρὸς ᾧ εἶχε πρόσθεν μετεπέμπετο. ᾿Αγησίλαος 
δέ, καίπερ αἰσθανόμενος ταῦτα, ὅμως ἐπέμενε ταῖς σπον- 

δαῖς. 
Ὡς δ᾽ ἡσυχίαν τε καὶ σχολὴν ἔχων ὁ ᾿Αγησίλαος διέ. 

᾽ κι γι ͵΄, ΄ ΄ ᾽ “- ΄ὕ 
τριβεν ἐν τῇ φέσῳ, ἅτε συντεταραγμένων ἐν ταῖς πόλεσι 

΄ “ Ν ΝΜ ’ »Ά » . 5 3 

τῶν πολιτειῶν, καὶ οὔτε δημοκρατίας ἔτι οὔσης, ὥσπερ ἐπ 

᾿Αθηναίων, οὔτε δεκαρχίας, 

ΒΟ ΠΘση ἘΠΡΟΘΆ. -- ὅσον πλεῖστον : 
Θααΐν. ἴο ὡς πλεῖστον. ὥθ6 ΟἩ ἰΪ, 2. 9. 

δ. ἐπεὶ... ἀφίκετο: ἰπ {πὸ ΒΡτίηρ 
οἵ 3900. 5.0. --ο εἶναι : ἀδροπβ Οἢ. δεό- 
μενος, 866 οἡ 3. ἸΠ, --- ὥσπερ τὰς ἐν 
ες Ἑλλάδι: ὈΥ αἰγαοίίοη ἴῸΓ ὥσπερ 
αἱ ἐν Ἑλλάδι (εἰσίν). -- μηδὲν τῆς σῆς 
ἀρχῆς: πὸ ρατί ΟΥ̓ ψοιιν γεαίπι. τ ἐν ταῖς 

σπονδαῖς : τηυὐίϊ {λιε ἱσιιοο ἰαδβίεαὶ. 
0. ἐπὶ τούτοις ῥηθεῖσι : αὐῦεγ ἐλιε86 

ἐλίπῳα κακὰ ὑδεπ βαϊά, (ἢ, ΗἨάϊ. 1. 170 

 Ὰ ΦγνΆ, ’ὕ ν 

ὥσπερ ἐπὶ Λυσάνδρου, ἅτε 

ἐπὶ διεφθαρμένοισι Ἴωσι αὔῦον {16 αἰοϑίγιιο- 

ἐΐονν οὔ ιλὸ ]οπίαηβ; ἰ(. ᾿ὶ. 22 ἐπὶ χιόνι 
πεσούσῃ αἴεν δποιυ- αἰ]. ---- αὐτόν : 866 
οἢ 2. 18. --- πράξειν : περφοίϊαίε. ---- ὑπὲρ 
᾿Αγησιλάου: ὧν ἐλ παπὶὲ οΥ Αφεβίϊαιιϑ. 
Το ἀπγατίοη οὗ {π6 ἔσαοθ νγὰ8 ἢχϑα δἱ 
ΤΠ τ ΟΠ ΠΒ; «4468. 1. 10. 

Ἴ. ἅτε συντεταραγμένων:: ἴοτ' ολ 1188} 
ἴοτορ οἵ ἅτε νυ ἱ 1} ἃ ρΡατί., Β66 (ἃ, 277,6, 

ν. 2, ὃ; Η. 977. -- ἐπ᾿ ᾿Αθηναίων: ἐπ 
{με {ἰπιε 7 {᾿|ὸ Αἰλεπίαηβ, ἱ.6. ἀυτίηρς 



ἙΛΛΗΝΙΚᾺ ΠΙ. 4. 

γιγνώσκοντες πάντες τὸν Λύσανδρον προσέκειντο αὐτῷ 

ἀξιοῦντες διαπράττεσθαι αὐτὸν παρ᾽ ᾿Αγησιλάου ὧν ἐδέ- 
Ἁ Ν “ ἄν ἢ, Ν ᾿, , ἀν. αἱ 

ΟΥνΡΤΟ" και διὰ ταυτα αει παμπληθὴς ὄχλος θεραπεύων αυτον 

60 ἠκολούθει, ὥστε ὁ μὲν ᾿Αγησίλαος ἰδιώτης ἐφαίνετο, ὁ δὲ 
Λύσανδρος βασιλεύς. ὅτι μὲν οὖν ἔμηνε καὶ τὸν ᾿Αγησίλαον ρ μ μη γη 

“" 5» ,ὔ ν ν ᾿ » ’ὔ ε Ν 

ταῦτα ἐδήλωσεν ὕστερον - οἵ γε μὴν ἄλλοι τριάκοντα ὑπὸ 

τοῦ φθόνου οὐκ ἐσίγων, ἀλλ᾽ ἔλεγον πρὸς τὸν ᾿Αγησίλαον 
ε β ’ ’ὔ ῪΝ Ὁ ’ 5» Δ 

ὡς παράνομα ποιοίη Λύσανδρος τῆς βασιλείας ογκηρότερον 

65 διάγων. » Χ Ν ς, ὃ» » Ν ΦφὌ 8, 

επει δὲ και ἤρξατο προσαγειν τινας τῳ Αγησι- 

’, ε ’ ’, κ ’, ἌΦΟΝ, , ’, 

λάῳ ὁ Λύσανδρος, πάντας οἷς γνοίη αὐτὸν συμπράττοντά τι 
ἍΝ Ν ’ 

ἡττωμένους ἀπέπεμπεν. 
«ε 5» ν ἣν - 

ὡς δ᾽ ἀεὶ τὰ ἐναντία ὧν ἐβούλετο 
ΠΡΌΣ “ ΄ » δὰ τα ΄ Ν ᾿ 
ἀπέβαινε τῳ Λυσάνδρῳ, εγνω δὴ ΤΟ γιγνομένον ΚΟ ΟΣΣΤΕ 

΄ θ ε δν»ν 3, δ Χ “Ὁ αξ, ,ὔ ὃ ͵7ὕ 

επεσῦαι εαυτῷ ετι εια ΟΧχ ον τοις ΤΕ συμπρα αιτι εομένοις 

τὸ σαφῶς ἔλεγεν ὅτι ἔλαττον ἕξοιεν, εἰ αὐτὸς παρείη. βαρέως 

δὲ φέρων τῇ ἀτιμίᾳ, προσελθὼν εἶπεν: ἾὮ ᾿Αγησίλαε, μειοῦν 

μὲν ἄρα σύγε τοὺς φίλους ἠπίστω. Ναὶ μὰ Δί᾽, ἔφη, τούς 

γε βουλομένους ἐμοῦ μείζους φαίνεσθαι - τοὺς δέ γε αὐξον- 
» Ἀ ’ »“» ΕἾ 

τας εἰ μὴ ἐπισταίμην ἀντιτιμᾶν, αἰσχυνοίμην ἄν. Ἄς. “ἢ 
και ὁ 

15 Λύσανδρος εἶπεν - ᾿Αλλ᾽ ἴσως καὶ μᾶλλον εἰκότα σὺ ποιεῖς 

4 {Π6]Γ ΒΌΡΓΘΠΊΔΟΥ. --- ἐφαίνετο: 56. εἶναι 
ποί ὥν. Η. 986. 

8. ἔμηνε: [Π6 80Γ. δοῖ, οἵ μαίνομαι 
ΟΟΟΌΓΒ ἴῃ {Π6 56η86 οἵ πιαάάίεη, Ὀπὺί 

ποῦ ἴπ {πμδὺ οὗ δηγαφο. ὙΤΠ6 οοΠἤθο- 
ἴυγΆ] τϑδαϊηρ ἔδακνε ΟΟΠΊΤΠΘΠ 45 1{56]1 

Υοῦ Χοπορποη Πδα πὸ οοσοδβίομ (0 

ΘΠοο056 ἃ πη}]4 νγογα ΠοΓο. --- ἐδήλωσεν: 
86. ΑΙΒΘΒ1|488. --- οἱ ἄλλοι τριάκοντα: 
ἐλε οἱλετβ ὀχοθρύ Αρϑβίαὰβ Ὑπὸ Κορί 

5:16 πί, παπιείῃ (δε Τλμῖγίψ ; ΟΥ̓ ῬΘΥΠΆΡΒ 
ἐλ τεβί οὔ ἰδε ΤἼϊτίψ, ἴο ΠΟ ἢ θοᾶγ Τγ- 
ΒΔ ΠΟΥ ῬοΙοηρθά. --- τοῦ φθόνου : ἐλεῖγ 

επυῃ. Τδθ τϑβίσιοἴϊνθ γί. τη Κ5 [Π6 
ΟὈ͵θοῖ φθόνου ἃ85 παΐαΓΑ] ΟΥ 7π5{1ῆ4 016 
ὉΠΑ͂ΘΥ {Π6 ΟἸΓΟῸΙηΒίβ Π068. --- τῆς βασι- 
λείας : οαυῖΐν. ἰο ἢ τῆς βασιλείας ἦν, 

“[Π8π ὑπΠ6 Κίπρ' Πἰτη5611"; ςο 11. 3. 22, 
24; Λίεπι. 11. τ. 22 ὥστε δοκεῖν ὀρθοτέραν 

τῆς φύσεως εἶναι (οἵ [Π6 ἰρΙηρίτγοβ8 οὗ 
ἨδοτῖδΟ]68).---ἡττωμένους: αἰἰδξαρροϊπίεα, 
τεριιίβοα. --- τὸ γιγνόμενον : λοιῖὺ πιαΐξεγ8 
δίοοα. --- ὅτι ἔλαττον κτέ.: {λαΐ ἱλεγ 
τυοιίαί ζαγ6 τῦογδε ΤΟΥ ἢΪ8 ἃβϑβίβία ποθ. 

9. τῇ ἀτιμίᾳ: {Π15 αἴβρτασο δοοογᾶ- 
ἴῃ ἴο ΡΙαΐ. γεξδ. ὃ ἴοοΚ {π6 ἔοσγιη οὗ 
8 ΔΡΡοΪπίμηρηΐ ἃ8 κρεοδαίτης, ἃ ῬοΒῖ- 

(100 οὗ ΠΟΙΟΥ͂, πα 666, Βαΐ Ῥοπραίῃ {Π6 

αἸρη ν οὗ ΤοΒΔΠ66Γ.. --- μειοῦν... 
ἠπίστω: γοιι ἵηι βοοίδι ἐλιεπ (“451 ]Θάτη 
ἄρα) ἔποιν λοι ἰο ἡιιιπυϊϊαΐο γον 7γϊοπα 5. 
ἘῸΥ {π6 πηρῇ. οὗ ἃ ἔδοϊ 780 τϑοορ- 

ΠἰΙΖΟΩ͂, βο6α ΟαΜΤ. 11], ν. 6; Η. 838. 

π-μέν: Ποῖα Θααΐν. ἰο μήν. --- ποιεῖς, 

161 



1602 ἘΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 

“πον, δὲ , μ ᾽ ΄Ὁ ΄“- ’, ν 
Ὦ ἔγω ἐπραττον. τάδε οὖν μοι ἐκ τοῦ λοιποῦ χάρισαι, ὁπως 
“ ᾽ν» ΕἸ ᾽ ᾿ὃ “-“ Ν Ἀ ον οὗ ,ὔ 

αν μὴτ αισχυνωμαι αουνάήτων παρα σοι μὴτ εμποόων σοι 

4 3 , ’ ’ Ψ Ν Δ ἣν ΄ 3 ὦ, ἀπόπεμψόν ποΐί με. ὅπου γὰρ ἂν ὦ, πειράσομαι ἐν 
- ΕῚ δ ἂν δὲ - ΠῚ ν κι} 

καιρῷ σοι εἶναι. εἰπόντος δὲ ταῦτα ἔδοξε καὶ τῷ ᾿Αγησι.- 
, ν ΄ Ἀ ’, ᾿ι 5, 8... 6 ’ 

80 λάῳ οὕτω ποιῆσαι, καὶ πέμπει αὐτὸν ἐφ᾽ ᾿Ελλησπόντου. 

ἐκεῖ δὲ ὁ Λύσανδρος αἰσθόμενος Σπιθριδάτην τὸν Πέρσην 
» ’ ; ε Ν ’ ’ » ΄ Ἀ 

ἐλαττούμενόν τι ὑπὸ Φαρναβάζου, διαλέγεται αὐτῷ καὶ 

πείθει ἀποστῆναι ἔχοντα τούς τε παῖδας καὶ τὰ περὶ αὐτὸν 
χρήματα καὶ ἱππεῖς ὡς διακοσίους. καὶ τὰ μὲν ἄλλα κατέ. 

» ’ »ς 3 Ἀ Ν Ἂν εν » ’ 

86 λιπεν ἐν Κυζίκῳ, αὐτὸν δὲ καὶ τὸν υἱὸν ἀναβιβασάμενος 

ἧκεν ἄγων πρὸς ᾿Αγησίλαον. ἰδὼν δὲ ὁ ᾿Αγησίλαος ἥσθη 
ἴω ’ Ν » Ν 5 ’ Ά, ΄“ ’ 

τε τῇ πράξει καὶ εὐθὺς ἀνεπυνθάνετο περὶ τῆς Φαρναβάζου 

χώρας τε καὶ ἀρχῆς. 
᾽ οὖ Ν ’ ’ ε ΄ - ΄Ὁ 

Επεὶ δὲ μέγα φρονήσας ὁ Τισσαφέρνης ἐπὶ τῷ κατα- 
’ ,ὕ Ν ,’ “ ᾽ ’ 

90 βάντι στρατεύματι παρὰ βασιλέως προεῖπεν ᾿Αγησιλάῳ 
, » Ἀ » , » ΄ ᾽ ’,’ ε Ν Ἂ ’ 

πόλεμον, εἰ μὴ ἀπίοι ἐκ τῆς Ασίας, οἱ μὲν ἄλλοι σύμμαχοι 
Ἁ ’ὔ ε φ ’ 5 ’ Ἀ 

καὶ Λακεδαιμονίων οἱ παρόντες μάλα ἀχθεσθέντες φανεροὶ 
κ ΟῚ 

ἐγένοντο, νομίζοντες ἐλάττω τὴν παροῦσαν εἶναι δύναμιν 

ἴ... Μοραραΐθβ, 0 18 τηθηϊοπρα ἴῃ 
ἵν. τ. 28, --- ἀναβιβασάμενος : {Π6 5656 
οἵ {πΠ6 ννογὰ 15 ποῖ οἰρασ, “6 ὑβὰ8] 

4 ἔπραττον: νἱζΠουΐ ρογοθρίῖ]ο 1 οτ- 
6Π06 οὗ τἸηραηΐηρ. (ἷ 1 οιη. τ. ῬΑ. ὃ 
οὐδὲν ἂν ὧν νυνὶ πεποίηκε ἔπραξεν, 4180 
ἐν. Ἴ.---- ἀκ τοῦ λοιποῦ: 207 ἐλ τεϑβί, αἱ 

ἰοαϑβί. --- ὅπως ἄν: {ΠῸ ἴογοθ οἵ ἄν 18 

ΒΟΔΓΟΘΙΥ ῬΟΓΟΘΡΕ]Ο. -- ἐν καιρῴ σοι 
εἶναι: δὲ 077 ιι86 ΄ὁ γοι. ΟΥ̓ ἵν. 3. ἐν 

καιρῷ γένοιτο, ἘἸαΐ. “γε5. ὃ ἔσομαί σοι 

χρήσιμος. 
10. ἐλαττούμενον : 5ἰψλίοεῖ, ἴῃ {πᾶ 

ῬΠΑΓΠΆΡαΖιβ, ΜΚ Π116Ὸ ποροίαιηρ ἴὸ 

ΠΊΆΓΓΥ {Ππ|ὸ ΚιηρΒ ἀδπρ ΟΥ, νυ 5 οα τὸ 

πρὶ τη ἀδαρηίοῦ οἵ ΚΡΙΓσΙ ἀατοβ νυ τ 1}- 

οὐἵ τηλΥΓαρο ; εὐ “γε5. 3.5. ΤῊ Ἰατίον 
88 ἈΡΡΆΓΡΟΗΓΙΥ ἃ ΚΟΏΠΘΤΑΙ] ὈΠΩ͂ΟΥ ῬΉΔΓΥ- 

ΠΆΡΑ ΖιΒ, ο΄ Αι. νἱὶ. κ. 7. --- τὰ περὶ 
αὐτὸν χρήματα: ἔλε ργορεγίη ἢὰ "αεὶ 
αϑοκιί λιΐπι, ρεγδοπαὶ ρτορετί ψ.---τὸν υἱόν: 

τηθαηΐηρ ΟὗἨ {Π6 τηϊᾶ. βιμηῖοη ἂϑ τοῖ!- 
ἢ6588 δοίογα α ἐοινὶ 5 ποὺ ἈΡΡΙ ΘΑ], 
ὉΠῚ᾿655 ΤΥ ΒΑ ΠΟΥ θῸ τοραγθα 48 Ὀγὶπρ- 

ἵπρ ἀρ ρΡ᾿Γ γ᾿ ἀατθβ ἃ5. ἃ τ ᾿{Π|688 οὐ ἢ 

{γὰϊ{{π| βοσνίοο ἴὸ {ΠπῸ Κίησ. ϑοῖηθ 
{γα δ] αἴ λαυΐπῳ σατιδοεῖ {Π 6 πὶ 0 δηιϑανῖ 
(86. ἐπὶ ναῦν), οεΓ ΠΟ. νἱῖ. 33, 35. --- 
πρὸς ᾿Αγησίλαον : ἴΠποπ αἱ ΕΡΠΘΒῈΒ ; 
δ 7. 

11. ἐπὶ τῷ καταβάντι κτέ. : ΟΥ̓ΩΘΓ 
οὗ ννογβ ἃ8 ἴῃ 1. -- προεῖπον : αὖ {ΠῸ 
ΘΟΠΟΙ βίο οὗ {6 ἔπ ΓΘ πο }15᾽ {Γι 0 6 

(0ὺ, βοπορ ἰπ {Π6 ΒΌΠΊΠΟΥ οἵ 300 μ.6. 

--- οἵ μὲν ἄλλοι κτέ. : 566 ΟἹ 8, --- 
τὴν παροῦσαν κτέ.: ἐλ 7ῦτος ργεδθηΐ 



ἙΛΛΗΝΙΚΑ ΠῚ. 4. 

᾿Αγησιλάῳ τῆς βασιλέως παρασκευῆς, ᾿Αγησίλαος δὲ μάλα 
95 φαιδρῷ τῷ προσώπῳ ἀπαγγεῖλαι Τισσαφέρνει τοὺς πρέσ- 

5» ’ὔ ε Χ ’ὔ ΕἸ ]Ἴσν ΄σ ΕῚ ΄,ὕ 

βεις ἐκέλευσεν ὡς πολλὴν χάριν αὐτῷ ἔχοι, ὅτι ἐπιορκήσας 

αὐτὸς μὲν πολεμίους τοὺς θεοὺς ἐκτήσατο, τοῖς δ᾽ Ἕλλησι 
’ 5 ’ » Ἁ κα 5» Ν “ Ν 

συμμάχους εἐποιῆσεν. εκ δὲ τουτου εὐθὺς τοις μὲν στρατι- 

ὦταις παρήγγειλε συσκευάζεσθαι ὡς εἰς στρατείαν, ταῖς 
’ “ ““ 

100 δὲ πόλεσιν εἰς ἃς ἀνάγκη ἦν ἀφικνεῖσθαι στρατευομένῳ 
"Ν ΄ “ » Ν ΄ πρῶ τ Ν 
επι Καρίαν προειπεν αγοραν παρασκευάζειν. ἐπέστειλε δὲ 

» Ν ᾽ “ “Α- 
καὶ Ἴωσι καὶ Αἰολεῦσι καὶ Ἑλλησποντίοις πέμπειν πρὸς 
ε Ν » ὖν ον » « ἈΝ 

ἑαυτὸν εἰς ἄφεσον τοὺς συστρατευσομένους. ὁ δὲ Τισσα- 
’ Ἂς ἐν ε Ν ΕῚ 5 ον αν ’ ε Ν ’ 

φέρνης, καὶ ὅτι ἱππικὸν οὐκ εἶχεν ὁ ᾿Αγησίλαος, ἡ δὲ Καρία 

105 ἄφιππος ἦν, καὶ ὅτι ἡγεῖτο αὐτὸν ὀργίζεσθαι αὐτῷ διὰ τὴν 
» ’ “ αΡ ’ » ᾿ Ν » “ τ ἢ » ’ὔ 

απατὴν, τῳ οντὺ νομισᾶς ἔπι τον αὕὔτου οἰκον εἰς Καρίαν 

- δα, ἢ ε ’ Ν Ν Ν ν ’ 5 “ Ν 

αὐτὸν ὁρμήσειν, τὸ μὲν πεζὸν ἅπαν διεβίβασεν ἐκεισε, τὸ 
Βι Α Ν 3 Ν ΄ ’, “Ὁ ’, ε Ν 

δ᾽ ἱππικὸν εἰς τὸ Μαιάνδρου πεδίον περιῆγε, νομίζων ἱκανὸς 
ΓῚ -“ σι ἂν ᾿ σ ἈΝ 3 Ν 

εἶναι καταπατῆσαι τῇ ἵππῳ τοὺς Ελληνας, πρὶν εἰς τὰ 

110 δύσιππα ἀφικέσθαι. ὁ δ᾽ ᾿Αγησίλαος ἀντὶ τοῦ ἐπὶ Καρίαν 
δ 5» Α, ε ΄’ 3 Ἱ. δ. ’ 5 ’΄ 

ἰέναι εὐθὺς τἀναντία ἀποστρέψας ἐπὶ Φρυγίας ἐπορεύετο, 
ν:: Ἃ.: τ ΄Ὁ ’’ » ’ ’, 3 ’, 

καὶ τάς τε ἐν τῇ πορείᾳ ἀπαντώσας δυνάμεις ἀναλαμβάνων 

4 υυἱϊῇ Αγοϑδίαιιϑ; ΟΌΒ. ἴΠ6 ᾿ηἰσιιβίοη οὗ 
εἶναι. ---- φαιδρῷ : 566. οἢ ἸἰΪ. 3. 80 μάλα 
μεγάλῃ τῇ φωνῇ. --- ὡς εἰς στρατείαν: 
ὡς 15 αβοα ψ]ῖ [η6 ῬΥΘΡΟΒΙ [1018] ΟἸαπιξ6 
οὗ Ῥύγροξθ (45 ψῖ {π6 ἑαΐ. Ρατίϊο.) 

Αἰ συσκευάζεσθαι, διασκευάζεσθαι 
(ἰν. 2. 19), παρασκευάζεσθαι (νὶ. 4. 
29). ὙΠ ἔνο οοπδβίβ. 8ἃγ6 Τοππα ἰπ 

ὁπ6 Ὀγρδαίῃ, Τππο. ᾿ν. 13. 5 παρασκευα- 
σάμενοι ὡς ἐπὶ ναυμαχίαν... ὧς αὐτοὶ 

ἐπεσπλευσούμενοι.--- στρατευομένῳ : οἡ 
ἐλε πιαγοῖ. ἙἘῸΥ {Π18 50-04}1064 ἀαί. 
ΔΌΒοΙαΐο, 566 Ὁ. 184, δ; Η. 171 Ὁ. -- 

ἀγοράν : 5ἴποθ ἴΠ6 50] αἸθγβ πᾶ ἴο ῥσο- 
γὰρ {ΠΟῚΓ ΟὟ ΓΑςΟΠΒ, Ὁ τῦὰβ {Π6 

ΘΟΙΠΙΠΔ ΠΟΙ 5 ἀπίν αἵ Ἰθαβδί ἴο 566 ἴ0 
ἴς {παὖ ΤΠ6Ὺ Τουὺπα Ῥγου βίο 5. ἴῸΓ 5816 

αὖ {Π6 ῬΙδοθβ ὙΠ ΠΘΓΘ {ΠΟῪ Θποδπηρθᾶ. 
-- Ἴωσι κτέ.: δὯοο. ἴο ὨΙ]οά. χὶν. 79, 
4,000 ἰγτοορβ ὑοῦ ᾿ϑυϊθα 'π ΕΡἢ651:8. 
ΤῊΘ Ὰ]] πυτηθοΓ οἵ {Π6 ἅτηΥ οὗ Αρο- 
5114 15 15 σἼνΘη 45 10,400 τηϑη ; ἐδία. 

12. ἄφιππος: ῬὈθοδιβθ ΠΠῚν πᾶ 
Ῥτγοκθη, οἤ δύσιππα ῬθοΊονν. ---ἤν : [ῸΓ 
[Π6 ἴθηβθ, 866 οἡ ἴϊ. 1. 21; οὔ 2. 19. -- 

τὴν ἀπάτην: ἴογ {ΠῸ ἔδοί, οἡ 9. --- τῷ 
ὄντι νομίσας: λαυΐπῳ αοἰπαί σοπια ἰο 

ῥείϊουο. ΟἿ. {π6 ἴθ η86, 8η4 οὔ νομίζων 

Ῥοον; ες" ὄντως οἴεσθαι 17.---τὸν αὐτοῦ 
οἶκον: ἴῖὉΓ [1Π6 ρΡοβίτϊοη οὗ αὐτοῦ, 566 

πα 1. 4. 16; οὗ Υἱῖ. τ. 20 οἱ ἄλλοι 
αὐτῶν σύμμαχοι. --- τῇ ἵππῳ: 566 06 2. 

1. --- τἀναντία ἀποστρέψας : Μιοϊπη 
τίσις αδοιί. ΟἹ ἵν. 4. 18 τοὔμπαλιν 
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164 ἘΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 

3 Ἀ ’ ’ Ν » Ἀ » 

ἦγε καὶ τὰς πόλεις κατεστρέφετο καὶ ἐμβαλὼν ἀπροσ- 
, “ ’ » ’ ᾿) Ἀ Ν » 

δοκήτοις παμπληθῆ χρήματα ἐλάμβανε. καὶ τὸν μὲν ἄλλον 
’ » ων ,ὔ Ε ’ ᾿Ξ Ὁ 

118 χρονον ἀσφαλῶς διεπορεύετο τοὺ πόρρω δ᾽ ὄντος Δασκυ- 

λείου, προϊόντες αὐτῷ οἱ ἱππεῖς ἤλαυνον ἐπὶ λόφον τινά, ὡς 
“«  ᾿Κ Υ Ν ΄ ΄ ΝΡ 

προΐδοιεν τί τἄμπροσθεν εἴη. κατὰ τύχην δέ τινα καὶ οἱ 
“ ’ ε »“ ε νε ,ὔ Ν σι Ν 

τοῦ Φαρναβάζου ἱππεῖς οἱ περὶ Ραθίνην καὶ Βαγαῖον τὸν 

νόθον ἀδελφόν, ὄντες παρόμοιοι τοῖς Ἕλλησι τὸν ἀριθμόν, 

120 πεμφθέντες ὑπὸ Φαρναβάζου ἤλαυνον καὶ οὗτοι ἐπὶ τὸν 

αὐτὸν τοῦτον λόφον. ἰδόντες δὲ ἀλλήλους οὐδὲ τέτταρα 

πλέθρα ἀπέχοντας, τὸ μὲν πρῶτον ἔστησαν ἀμφότεροι, οἱ 
ἈΝ μά ε “Ὁ ν ’ » Ν ’ 

μὲν Ἕλληνες ἱππεῖς ὥσπερ φάλαγξ ἐπὶ τεττάρων παρατε- 
,’ ε Ν ,ὔ Ά, ’ » ,’ “Δ » ταγμένοι, οἱ δὲ βάρβαροι τοὺς πρώτους οὐ πλέον ἢ εἰς 

1265 δώδεκα ποιήσαντες, τὸ βάθος δ᾽ ἐπὶ πολλῶν. ἔπειτα 
’ ’ σ «ε ’ὔ ε » » “ 

μέντοι πρόσθεν ὥρμησαν οἱ βάρβαροι. ὡς δ᾽ εἰς χεῖρας 
“5 ως Ν “ ἐγ: ΄, Ν ’, ’ , 

ἦλθον, ὅσοι μὲν τῶν “Ἑλλήνων ἔπαισάν τινας, πάντες συνέ- 
κ ΄ ε κ ᾿ σΖ:» νι }κ 

τριψαν τὰ δόρατα, οἱ δὲ Πέρσαι κρανέϊνα παλτὰ ἔχοντες 
Ν ΄ Ν ε ΄“ ΄ ϑ.ὺ 3 ΄, 3 Ἀ ταχὺ δώδεκα μὲν ἱππεῖς, δύο δ᾽ ἵππους ἀπέκτειναν. ἐκ δὲ 

180 τούτου ἐτρέφθησαν οἱ Ἕλληνες ἱππεῖς. βοηθήσαντος δὲ 
ΕΣ ’ Ν “ ε ’ὔ ’ » ’ ε ’ 

Αγησιλάου σὺν τοῖς ὁπλίταις, πάλιν ἀπεχώρουν οἱ βαρ- 

βαροι, καὶ εἷς αὐτῶν ἀποθνήσκει. γενομένης δὲ ταύτης 
“ “ “ Ἀ 

τῆς ἱππομαχίας, θυομένῳ τῷ ᾿Αγησιλάῳ τῇ ὑστεραίᾳ ἐπὶ 

4 ἐπορεύετο, Α. ἵν. 3. 52 τἀναντία στρέ- 
ψαντες, νἱ. 6. 38 τοὔμπαλιν ὑποστρέ- 

ψαντας. --- ἀπροσδοκήτοις : 86. αὐταῖς, 
Τοίουσηρ ἴο τὰς πόλεις. 1 Πὰ8 {Π6 

1518} (Ρ488.} πη Ϊηρ ἴῃ Υἱ. 4. ὃ ἀπροσ- 

δόκητον (86. ὁδὸν) πορευθείς. 
18, Δασκυλείου : {"|ὸ τοβίοποο οἵ 

ῬΠΔΓΠΆΡΑΖΙΒ ἴῃ ΙΓ ρα ΠΟᾺΓ {ΠπῸ 

Ῥγοροητῖβ, ολ ἵν. 1. 18. ---αὐτῷ : ἃ δοτγί 
οὗὨ οἰμίοαὶ ἀαΐ.; οὐ ν. 4. 8ὃ9 προήεσαν 
αὐτῷ οἱ πελτασταί. --- τοὺς πρώτους 

κτὲ.: ἰλὸ ἤγοπί ποῖ πιοτὸ ἱδαπ ἐμοί Ἠιθη 

ἕη δγοαασίίλ, οἴ τ. 22. -- ἐπὶ πολλῶν : 1.6. 

ρους δὃ0 ἄθορ. Ἀρθβιίϊαιβ μδᾷὰ ὁομ- 

θοΐαγα!]! ν ἀροιΐ Θ00 Ποτβο; Ἰ)]οᾶ. 

χὶν. 79 ῬΡυῖ8 ἴπΠ6 ΠΌΠΟΙ αὖ 400, τὸ 

νν ΠΟ ΡΟ Ρ5. ΘΡΙΓ σα θβ᾽ Τόσο οὗ 
200 (τ το) 15 ἴο ΡῈ δρᾷ. 

14. πάντες... παλτά: ΧΟΠΟΡΠΟΝ 
εἰς ἐηιιοδί. 12. 12 τϑοορ Ζο 8 {πὸ ΒΕ ΡΟΣΙ- 

οΥἰἵν οἵ {Π18 ΤΘΥΒΙ ἢ ΘΆΡΟΗ : ἀντί γε 

μὴν δόρατος καμακίνου (οΓ τεε(]), ἐπειδὴ 
καὶ ἀσθενὲς καὶ δύσφορόν ἐστι, τὰ κρα- 
νέϊνα δύο παλτὰ μᾶλλον ἐπαινοῦμεν. --- 

ἐτρέφθησαν : ἀπιιδιι8]} [ΟΠ ἔτο πη τρέπω. 
80 4180 5. 20; 4Π. ν. 4. 28. 

15. ἐπὶ προόδῳ: τοἰτλ α υἱεῖ 10 ἃ 
ογιυατα πιουδηποπί, οἴ, 1. 4. 11 ἐπὶ κατα- 
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ΒΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΙ. 4. 

’, ΎΨ δ Ν ε ’ προόδῳ ἄλοβα γίγνεται τὰ ἱερά. 
185 στρέψας ἐπορεύετο ἐπὶ θάλατταν. 

’ ’, , 

τούτου μέντοι φανέντος 
’ 

γιγνώσκων δὲ ὅτι εἰ 
δ 6 δ ε Ἀ ’, 5» ’ Ν ἣς ’ 

μὴ ὑππικον ἱκᾶανον ΚΤΉσαιτο, ουὅ δυνήσοιτο κατα τα πεδία 
’ » “ 53 

στρατεύεσθαι, ἔγνω τοῦτο κατασκευαστέον εἶναι, ὡς μὴ 
δραπετεύοντα πολεμεῖν δέοι. Ἁ Ν Ν 

καὶ τοὺς μὲν πλουσιωτάτους 
ΕἸ “ “-“ 5 “ ᾽ὔ ε “ ’, Ν 

εκ πάσων Τῶν εκει πόλεων ἱπποτροφεῖν κατέλεξε γ προειπὼν 

140 δέ, ὅστις παρέχοιτο ἵππον καὶ ὅπλα καὶ ἄνδρα δόκιμον, 
ν 9 ’, 5 ΄ Ἂς ’ὔ 5 Υ "4 “ ὅτι ἐξέσται αὐτῷ μὴ στρατεύεσθαι, ἐποίησεν οὕτω ταῦτα 

’ὔ ν 4 ΄σ΄“ὃἂ! 

συντόμως πράττεσθαι, ὥσπερ ἄν τις τὸν ὑπὲρ αὑτοῦ ἀπο- 
θανούμενον προθύμως ζητοίη. 

3 ΟῚ ΤΡ 3 .ν» Ύ.Σ ΄ ΣῈ Ὁ 
Εκ δὲ τουτου ἐπειδὴ εαρ ὑπέφαινε, συνηγαγε μεν αἀπαν 

145 τὸ στράτευμα εἰς Ἔφεσον - ἀσκῆσαι δ᾽ αὐτὸ βουλόμενος 
5“ 4 »“ἅἍ»Ἅ ε -ἢΨ ͵ὔ [2 ΕΙΣ 

ἀθλα προὔθηκε ταῖς τε ὁπλιτικαῖς τάξεσιν, τις ἀριστα 
΄ » χ ἘΜΗ͂Σ ω Ψ ΄ 

σωμάτων ἔχοι, και ταις ἱππικαις, τις κράτιστα ἱππεύοι δ 

καὶ πελτασταῖς δὲ καὶ τοξόταις ἄθλα προὔθηκεν, ὅσοι κρά- 

τιστοι πρὸς τὰ προσήκοντα ἔργα φανεῖεν. 5 ’, Ἁ 

εκ τουτου δὲ 

160 παρῆν ὁρᾶν τὰ μὲν γυμνάσια πάντα μεστὰ ἀνδρῶν τῶν 

γυμναζομένων, τὸν δ᾽ ἱππόδρομον τῶν ἱππαζομένων, τοὺς δ᾽ 
» Ν ᾿ ΄- ’ “-“ 

ἀκοντιστὰς καὶ τοὺς τοξότας μελετῶντας. ἀξίαν δὲ καὶ 
ὅλ ΠῚ Ἃ 5 ἃ θ , 5 ’ Ἀ σ Ν 5 Ν 5 

ὅλην τὴν πόλιν ἐν ἢ ἣν θέας ἐποίησεν " ἡ τε γὰρ ἀγορὰ ἣν 

μεστὴ παντοδαπῶν καὶ ἵππων καὶ ὅπλων ὠνίων, οἵ τε χαλκο- 
Ἁ Ἁ ε “ Ν ε 

158 τύποι και οἱ τέκτονες και οι χαλκεῖς και οι σκυτοτόμοι 

4 σκοπήν. --- ἄλοβα: ἴογ ἰἀΚίηρ 8150 10685 
ἔγοπη θηΐγα! }]8β (σπλαγχνοσκοπία) [Π6 
ἸνοΥ νγὰβ οὗ ΒΡΘΟΪΔ] ἱπηρογίδηοθ ; 118 
ΒΙΠ ΟΠ Π6585 8η4 ΡΌΓΙΥ, 88 Μ}61} 848 118 
Ὀτίρσηῦ ΘΟ], ΟΓΘ [αυσ  Ὁ]6 ΒΙΡΒ; 

[Π6 ΙΔοκΚ οὗ οπϑ οἵ 15 Ιοθ68 (ἄλοβα), 
τηοϑῦ ὈΠΙΔΥΟΓΔ Ὁ]. Οτρδύ βίτθββ γγ88 
Ἰαϊᾷ, ἴοο, οὐ. {π6 οοπαϊίίοη οἵ {Ππ6 

γ 6 18. --- ἐπὶ θάλατταν : 1.6. ἴο ἘΡΠο- 
5115, οὐ 10. --- ἔγνω: ἠδ πιαεῖδ τιρ ἢ 18 
γειά. Οὗ ἃ5 ἴο πιθδηΐηρ 8Πη4 οοπϑβί. 
ὙΠ γιγνώσκων ΔΌΟΥΘ ; 566 Οἢ ἴΪ. 3. 25. 

“--ψξραπετεύοντα; οΓ 1}, 4. 106, ὙΠΘ 

γγΟΥ 15 διρρεοβίίνο οὐ Ἐπρ. ὀιιδι- 
τομαοζτν. ---- παρέχοιτο : ργουϊαεαἱ 7 γοηὶ 
λϊβ οἵῦπ πιεαπβ (τη]4.). --- συντόμως: 1.6. 

νυτΠοιΐ ἀο6]αν. 

160. ἔαρ: 1.6. οἵ 596 Β.ο.---Οὐπέφαινε: 
1πύν., Ὁ ἵν. 15 41 τ. 1- 21 θυ 0. 

ἴῃ γ. 3. 1.---ὠ.᾽Ἤὀθλα: ΧΘΠΟΡΠΟΙ 18 Ρδγ- 
14] ἴο ῬΥΪΖθβ ἃ5 ἃ β{1πηπ|}π|5 [0 ΒΟ] ἸΘῪ 
Ζ68] Δπᾶ αἰδοῖ] πὸ; ε΄. 2. 10; ἵν. 2. ὅ. 
- ἄριστα σωμάτων ἔχοι: 5λοιία δε ἴπ 
ἐλ δεβὶ ρἢηδίοαί σοπαϊϊοη. ἙἘῸΓΡ {Π6 

56ῃ. οὗ σοπ. ν ἢ δαν., 566 οη 1. 4.11. 

17. ἦν, ἐποίησεν : 50. ΑΡΘ511418. --- 

10 
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106 ἘΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 

Ν «ε ’ ’ ᾿ ΤῊΝ , 4 

καὶ οἱ ζωγράφοι πάντες πολεμικὰ ὅπλα κατεσκεύαζον, ὥστε 
Φ 

τὴν πόλιν ὄντως οἴεσθαι πολέμου ἐργαστήριον εἶναι. ἐπερ- 
,᾽ὕ ΕῚ Ν Ἀ » “-“ » ,ὔ 5 ’ Ἀ -» 

ρώσθη δ᾽ ἄν τις καὶ ἐκεῖνο ἰδών, ᾿Αγησίλαον μὲν πρῶτον, 
» Ἁ Ν Ν κι ’ » ’ 5» Ἀ 

ἔπειτα δὲ καὶ τοὺς ἄλλους στρατιώτας ἐστεφανωμένους ἀπὸ 

160 τῶν γυμνασίων ἀπιόντας καὶ ἀνατιθέντας τοὺς στεφάνους 
΄“ 9 ’, ν Ν ἊΝ Ἀ Ν , Ν Ν 

τῇ ᾿Αρτέμιδι. ὅπου γὰρ ἄνδρες θεοὺς μὲν σέβοιντο, τὰ δὲ 

πολεμικὰ ἀσκοῖεν, πειθαρχεῖν δὲ μελετῷεν, πῶς οὐκ εἰκὸς 
Ε] ΨᾺ , ᾿ 9 ΄ 3 “ τε ε , Ν 

ἐνταῦθα πάντα μεστὰ ἐλπίδων ἀγαθῶν εἶναι ; ἡγούμενος δὲ 
Ν Ἀ ΄Ὁ ΄“- ’ ἅτ, Ν » ’ὔ 

καὶ τὸ καταφρονεῖν τῶν πολεμίων ῥώμην τινὰ ἐμβάλλειν 

166 πρὸς τὸ μάχεσθαι, προεῖπε τοῖς κήρυξι τοὺς ὑπὸ τῶν 

λῃστῶν ἁλισκομένους βαρβάρους γυμνοὺς πωλεῖν - ὁρῶντες 
“ Ν 

οὖν οἱ στρατιῶται λευκοὺς μὲν διὰ τὸ μηδέποτε ἐκδύεσθαι, 
Ν Ν Ν ᾽ ΄ ὃ Ν Ν ϑ9΄ΙΆ 5 5 5 ΄ . ἡ 

μαλακοὺς δὲ καὶ ἀπόνους διὰ τὸ ἀεὶ ἐπ᾽ ὀχημάτων εἶναι, 
Ψ κ. » Ν ’, Ν ’ ᾿ » , 

ἐνόμισαν οὐδὲν διοίσειν τὸν πόλεμον ἢ εἰ γυναιξὶ δέοι 

1τὸ μάχεσθαι. 
ἡ Ὁ δὲ ’ ΄- ό Ν ε » Ν ἡὃ λφ᾽ κ 

ν δὲ τούτῳ τῷ χρόνῳ καὶ ὁ ἐνιαυτὸς ἤδη ἀφ᾽ οὗ 
’ ε 

ἐξέπλευσεν ὁ ᾿Αγησίλαος διεληλύθει, ὥστε οἱ μὲν περὶ 

Λύσανδρον τριάκοντα οἴκαδε ἀπέπλεον, διάδοχοι δ᾽ αὐτοῖς οἱ 
Ἂ ΔΒ (ὃ ΄΄ὸ ’ -- λ , Ν Ν ἵλλ 

περὶ Ἡριππίδαν παρῆσαν. τούτων Ξενοκλέα μὲν καὶ ἄλλον 

116 ἔταξεν ἐπὶ τοὺς ἱππεῖς, Σκύθην δὲ ἐπὶ τοὺς νεοδαμώδεις 

4 θέας : ἀοροηβ ΡΟ ἀξίαν νΥ}}10}} 18. 1 19. λῃστῶν: ΡΓΟΡΔΌΪΙΥ ΤογαρΊ Πρ’ 
δ Ρἤ δίς. Ροβ 0. --- ζωγράφοι: [ῸΓ 
Βῃ 1601] ἀ-μαϊπίίηρ, οὐ ἵν. 4. 10. --- ὥστε 
ννν οἴεσθαι : 50 ἐμαὶ οπα οουαί πο ῥιιὶ 

γοφαγαὶ {16 οἱ 8 α τὐογίζϑηορ οὔ σαν. 

18. ἐκεῖνο: Ργοβρθοίϊνο. --- ἐστεφα- 
νωμένους κτέ.: [Π6 Ραγίϊοβ. ἀρτορ 11} 

Ῥοίἢ ᾿Αγησίλαον ἃπᾷ στρατιώτας. --- τῇ 

᾿Αρτέμιδι: 866 ὁ 1. 2. 0. ---ἥὕπον ... 
σέβοιεν κτὲ.: νγὸ 5Βῃου] ἃ οχρθοῦ ἄν νυν 11}} 
{Ππ|Ὸ 5Ὲ0}ν., 88. {Π6γῸ 8. πὸ βίου δ] 
ἴθηβο ἴῃ {πὸ αἀροά. ΟΜΈΊ, 09, 4 »; Η. 
914, ΤΠῈ8 4180 ἴῃ νυ. 2. 10, ὅπως 1} 

1[Π6 ορῦ. ΟΟΟῸΓΒ ἴῃ ἃ ἢπα]} οἰαῖιβο ἰ ΤῸ Γ 
πῶς εἰκός. 

Δ ΤΘΟΟΠΠΟΙ ΓΙηρ ΡῬαγίΐοβ οἵ ατθοκε; 

οΥ ἴι. 4. 20; ἰν. 8. 86. -- λευκούς : 
86. ὄντας. 'ΓΠΪδ Ραγίο, 18. ΒΟΙ ΘΕ ΠΊ6Β 

οἸ ρα «ἴον ὁρᾶν, οΓ. ἄπ. ν. ὃ. 19 ἐν 
εὐδίᾳ γὰρ ὁρῷ ὑμᾶς. --- διοίσειν... ἢ εἰ: 
διαφέρειν, ἴτοιι 118 ΘΟ ΡΤ Αἰ ν 6 Β6Π86, 
ΤΥ 6 Ἰοϊποα ἱ{ {πὸ ρθη. οὐ 
ἤ. ΟΥ ς. 18 τί διάφορον πάσχει ἢ εἰ 
κτὲ., ᾽ν. ν. 4. 20 οὐδὲν διάφορον πάσχει 
ἢ εἰ μόνος ἐστρατεύετο. 

20. ἐπὶ τοὺς ἱππεῖς : οὐεν λ6 ἀπῖφλίδ; 
ΙΓ αν. ἵν. 5. δὃ8 ἐπὶ δὲ τοὺς πεζοὺς 
καθιστάναι ἄλλον ἄρχοντα. --- Ἰζυρείους : 
“7. 2.1. Χοπορθοι ΡΓΟΡΔΌΙΥ τοιμαϊποὰ 
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ΒΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΠ]. 4. 1607 

3 Ἀ : 

ὁπλίτας, Ἡριππίδαν δ᾽ ἐπὶ τοὺς Κυρείους, Μίγδωνα δὲ ἐπὶ 
τοὺς ἀπὸ τῶν πόλεων στρατιώτας, καὶ προεῖπεν αὐτοῖς ὡς 
εὐθὺς ἡγήσοιτο τὴν συντομωτάτην ἐπὶ τὰ κράτιστα τῆς 
χώρας, ὅπως αὐτόθεν οὕτω τὰ σώματα καὶ τὴν γνώμην 

180 παρασκευάζοιντο ὡς ἀγωνιούμενοι. ὃ μέντοι Τισσαφέρνης 321 
“ Ν - ῬΑ ο ’ : ας ΄ , 5 

ταῦτα μὲν ἐνόμισε λέγειν αὐτὸν πάλιν βουλόμενον ἐξαπα- 
-“ » ,ὔ Ἁ -“ ΚΣ δᾺ 5 “Ὁ Ἀ ’ Ν 

τῆσαι, εἰς Καρίαν δὲ νῦν τῷ ὄντι ἐμβαλεῖν, καὶ τό τε πεζὸν 
’, Ἂς ’ὔ 5 ’ὔ ,’ ΝΕ Ν ε Ν καθάπερ τὸ πρόσθεν εἰς Καρίαν διεβίβασε καὶ τὸ ἱππικὸν 

» Ἂς , , ’ ε 9...5 ’, 

εἰς τὸ Μαιάνδρου πεδίον κατέστησεν. ὁ δ᾽ ᾿Αγησίλαος 
186 οὐκ ἐψεύσατο, ἀλλ᾽ ὥσπερ προεῖπεν εὐθὺς εἰς τὸν Σαρδι- 

καὶ τρεῖς μὲν ἡμέρας δι’ ἐρημίας 
΄ 7 δ .Σ 7 “- κι ἂᾶς 

πολεμίων πορευόμενος πολλὰ τὰ ἐπιτήδεια τῇ στρατιᾷ εἶχε, 

ανὸν τόπον ἐνέβαλε. 

΄“ Ν Ἂ π' ε “ ,ὔ ε “ τς “ Ἀ 

τῇ δὲ τετάρτῃ ἧκον οἱ τῶν πολεμίων ἱππεῖς. καὶ τῷ μὲν 22 
ἄρχοντι τῶν σκευοφόρων εἶπεν ὁ ἡγεμὼν διαβάντι τὸν 

190 Πακτωλὸν ποταμὸν στρατοπεδεύεσθαι, αὐτοὶ δὲ κατιδόντες 
Ν “ ε Ἄ 5 ’ὔ ΟῚ ’ 53 ε Ν 

τοὺς τῶν “Ἑλλήνων ἀκολούθους ἐσπαρμένους εἰς ἁρπαγὴν 
Ν 3». νὰ τ ΄ ᾽ ΄ δ χα. "5 ἴᾳ πολλοὺς αὐτῶν ἀπέκτειναν. αἰσθόμενος δὲ ὁ ᾿Αγησίλαος, 
- 3,1 4 Ν ε ΄ ε 3 ΑΝ , ε “ βοηθεῖν ἐκέλευσε τοὺς ἱππέας - οἱ δ᾽ αὖ Πέρσαι ὡς εἶδον 

Ἁ , 5 4, Ν 5» ’ 

τὴν βοήθειαν, ἠθροίσθησαν καὶ ἀντιπαρετάξαντο παμπλη- 
196 θέσι τῶν ἱππέων τάξεσιν. ἔνθα δὴ ὁ ᾿Αγησίλαος γιγνώ- 

ω -“ ΄-“᾿ 

σκων ὅτι τοῖς μὲν πολεμίοις οὔπω παρείη τὸ πεζόν, αὐτῷ 

4 νἰῦ Αροβϑί!αιβ αὖ Ἰθαβὺ ππ|}} {π6 θα-ὀ δι᾿ ἐρημίας πολεμίων : ἰἠγοιιφίι απ αὖ- 
{16.898 Οοτδπθδ,"., οἷς ἂν. 7. 16; «ΕἸύΐ: 
Αγε5. τ8.--- τοὺς... στρατιώτας: 1.6. 
[πΠ6 ἰγτοοΡρ8 {ὰγπῖβῃθα Ὀγ {ΠῸ 411168 ; 
“Γ ἰ. ΄. 25. --- τὴν συντομωτάτην: ἐγ 
ἐλ δμογίεϑβέ οὐ; ΟἿ Υἱὶ. 5. 21. --- τὰ κρά- 
τιστα τῆς χώρας: Ε]αΐ. Ασε8. 10 εἰς 
Λυδίαν, γι 10} 185 ΟΠ σιηρα Ὀν εἰς τὸν 
Σαρδιανὸν τόπον ὈΘΊΟΥ͂. --- αὐτόθεν: αἱ 
οηςο, 866 Οοη ἾΪ. 2. 15. 

21. πάλιν: 845 Π πᾶ ἄοπο ἴῃ {πὸ 
Ῥγθυΐϊουῦβ γΘΔΓ, οἡ 12. -- τὸν Σαρδιανὸν 
τόπον: {δε γοσίοη Γ᾽ ϑαγαϊδ. ΟἹ. ῬΙαΙ. 
«Αγε5. το εἰς τὸ περὶ Σάρδεις πεδίον. ---- 

86η06. 07) ἐποηιῖοβ, τυϊίμοι! Πηπαϊπῳ ἀπ 
ΕΠ ΘΉ. 

22. ὁ ἡγεμών : {118 νγν Π016 ῬΆββα 8 15 
1πἰρυροϊαίοα ἔτοπι 4468. 1.90, ΤῊ τοῖ- 
ΘΙΘΠΟΘ 15 ἴο {πὸ Ιϑδᾶθυ οἵ {πΠ6 Ῥουβίδῃ 
ΟΑΥΔΙΤΥ, ὙΠῸ ἅΓΘ ἱπη]η θα] ον αἴζοτ- 
γνναγα ἀοβισπαίθα ὈΥ αὐτοί. --- ἐσπαρμέ- 
γους: ἰηδίοεα οὗ διεσπαρμένους 10}. 
15 ΠΟΥ ΘΟΙΠΠΊΟΙ ἴῃ {Π|18 ΠΤ] ΠΪΠΡ ; 50, 

ἴοο, ἱγ. 1.17; 5. 16; νἱ. 2. 17. -- ἠθροί- 
σθησαν: ταϊϊϊεαῖ, ηυιδίογοα ἐπ 7076. --- 
παμπληθέσι τάξεσιν: ςΓ ἐπὶ πολλῶν 
19, 



108 ἘΕΒΝΟΦΩΝΤΟΣ 

δὲ οὐδὲν ἀπείη τῶν παρεσκευασμένων, καιρὸν ἡγήσατο 
μάχην συνάψαι, εἰ δύναιτο. σφαγιασάμενος οὖν τὴν μὲν 
φάλαγγα εὐθὺς ἦγεν ἐπὶ τοὺς παρατεταγμένους ἱππέας, ἐκ 

200 δὲ τῶν ὁπλιτῶν ἐκέλευσε τὰ δέκα ἀφ᾽ ἥβης θεῖν ὁμόσε 
» “ “ Ν “ ιν ’, ε “ ΄ 

αὐτοῖς, τοῖς δὲ πελτασταῖς εἶπε δρόμῳ ὑφηγεῖσθαι. παρηγ- 
- “-“ “ Ν γειλε δὲ καὶ τοῖς ἱππεῦσιν ἐμβάλλειν, ὡς αὑτοῦ τε καὶ 

παντὸς του στρατεύματος ἑπομένου. 
Ά, 8, , ε ’ 

τους μεν δὴ ἱὑππεας 
5 ’, ε ’ 5» Ν » ν ’ Ν Ν ΄“ 

ἐδέξαντο οι Περσαι:’ επει ὃ αμα πᾶντα τα δεινὰ παρὴν, 

᾿" μδ Ν ε Ἀ 5» -“ 5» Ἀ ΕῚ »- -“ » 

206 ἐνέκλιναν, και οἱ μεν αυτωῶν εὐθὺς εν τῷ ποτάμῳ επέεσον, 

οἱ δ᾽ ἄλλοι ἔφευγον. οἱ δ᾽ Ἕλληνες ἐπακολουθοῦντες 
Φος ἀγδι κ΄ τὰ ΄ δὴ) Ὁ'Ὰ Ἀδι τος ΄ 

αιρουσι και το στρατόπεδον αυτων. και οι μὲν πελτασταΐ, 

σ » ’ » ε Ἀ » ’ ε Τ᾿ ΄ 

ὠσπέρ εικος, εἰς αρτπαγὴν ἐτράποντο" 0 ὃ Αγησίλαος 

’ ’ Ἁ ’ὔ ᾿) ’ ’ 

κύκλῳ πάντα καὶ φίλια καὶ πολέμια περιεστρατοπεδεύσατο. 

210 καὶ ἄλλα τε πολλὰ χρήματα ἐλήφθη, ἃ εὗρε πλέον ἢ ἐβδο- 

μήκοντα τάλαντα, καὶ αἱ κάμηλοι δὲ τότε ἐλήφθησαν, ἃς 
᾿Αγησίλαος εἰς τὴν Ἑλλάδα ἀπήγαγεν. 

Ὅτε δ᾽ αὕτη ἡ μάχη ἐγένετο, Τισσαφέρνης ἐν Σάρδεσιν 
»Ὰ » ν » “ ε ’ ’ «ε ᾽ 9 “ 

ετυχέὲν ὧν" ὠστε ὨτΤιωντο οἱ Πέρσαι προδεδόσθαι τ αυτου. 

215 γνοὺς δὲ καὶ αὐτὸς ὁ Περσῶν βασιλεὺς Τισσαφέρνην αἴτιον 

4 423. τῶν παρεσκενασμένων : ο΄, τῆς 
παρασκευῆς 11. Εὸτ {Π6 5'Ζρ οἵ {π6 
Οὐ θκ ΔΥΠῚΥ, 866 ὁ 11. ΤΠ σαν Αγ 

Παα Ῥθοη ἱπογραβρ, οὐ 15, Ῥαϊ βοὴ 

ἴΓΟΟΡΒ ΠΥ ᾶνο ὕθοη Ἰοῖς ῬοΠϊπα ἴῃ 
1:6 ΟἸΤ168. ---ἐκ τῶν ὁπλιτῶν : {Π| ΟΥ̓Ω͂ΘΥ 
οἵ αἰίδοκ οὐ {πὸ ρΡαστύ οἵ {ΠπῸ βουθγαὶ 

αἰ ν Ἰβῖοπβ σαηποΐῖ 6 τηδθ οἵ, ΨΌΓΥ 

ΒΙΠΊΪΠ ΔΤ 18 {ΠῸ Ῥαββᾶρο “η, 1]. 4. 9. --- 

τὰ δέκα ἀφ᾽ ἥβης : ἴοῦ {πΠῸ ῬΉΏΓαδο, 566 
οἡ ἰἰϊ. 4. 92. ---θεῖν ὁμόσε αὐτοῖς : εἶξε 

τοὐ ει {λιεπι. ὅ.0. Ἅη. 111. 4. 4. ---- ὑφηγεῖ- 
σθαι: ἰεαεϊ ἰλ6 τῦαῃ, οΥ ἵν. κ. 8. --- 

παντὸς τοῦ στρατεύματος: 1.6. 411 {ΠῸ 
γοβί οὐ {Π|Ὸ ἈΤΊΩΥ. 

24. ἐν τῷ ποταμῷ ἔπεσον: [[π|6 το- 
ἰγοαΐ οἵ {πΠ6 ῬΟΓΒΙΔἢΒ γἃ8 {Πσοὰρ] (Π6 

τίν ου, ον Ομ ΠΟΙ Ἰὰν {ΠΘῚΓ ΟΔΠΊΡ. 
Οἡ {Π|8 τοίγραϊ ΒΟΠὴ0 61} ἴῃ {Π6 ΤΊΥΘΙ, 
Οἴου οσοηεϊηπο {πον Πίρηΐ ον οπᾶ 

ἴτ, ὙΠῸ ᾿πηρῇ. ἔφευγον τη Δ.}κ8 {Ππ Πρ 
ἃ5. 51] οοπίϊπηπΐηρ ἀασηρ {πὸ {{πὴῸ 

οἵ {πὸ Γο]]ονηρ; ονοηίβ. --- πάντα 
κτέ. : εἰγοιῦ ἢιΐδ σαπιρ τοιιαὶ αδοιιὶ αἰ, 

δοίλ ἤίεπα απὰὶ 306. Αγεδ. '. 32 τϑδᾶβ 
ἔχων κύκλῳ πάντα κτλ., οὗ, Οτγν. ᾿ϊ. τ΄ 
0. --- ὃ εὗρε: τολίολι δγοισῆί, ΟἹ εὑρί- 
σκειν ἴΠπ|8 806, εὐ ες. 2. ὃ πόσον ἂν 
οἴει εὑρεῖν τὰ σὰ κτήματα πωλούμενα; 
80 8180 ἴτηι. 11. κ. ὃ; [6 υεοὶ. 4. 25; 

40. --- καὶ δέ: ἴοΥ δέ σογΓο]. τ Ἱ1} τέ, 
8600 Οἢ ἰϊ. 4. 0. 

25. γνούς: 806 οἡ ἴϊ. 3.35. (ἢ 2. 
91, -- κακῶς φέρεσθαι : (μγη οἵ δααΐῳ, 

28 



ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΙΠ. 4. 

Ἂ- “ “ , Ν ε “-“ , 
ειναι του κακως φέρεσθαι τα αὔυτου, Τιθραύστην κατα- 

’ 3 , 3 “ Ν Ξ “Ὁ Ν ’, ε 

πέμψας ἀποτέμνει αὐτοῦ τὴν κεφαλήν. τοῦτο δὲ ποιήσας ὃ 

Τιθραύστης πέμπει πρὸς τὸν ᾿Αγησίλαον πρέσβεις λέγον- 
ΓῚ 3 ΄ ε ν » “- , ν εα 

τας " .Ὦ ᾿Αγησίλαε, ὁ μὲν αἰτιος τῶν πραγμάτων καὶ ὑμῖν 

220 καὶ ἡμῖν ἔχει τὴν δίκην: βασιλεὺς δὲ ἀξιοῖ σὲ μὲν ἀποπλεῖν 
3Ξ Ν 8. .»5 οἷ: ’ὔ ’ὔ 5 ’ »» Ν 

οἴκαδε, τας ὃ εν ΤΊ Ασίᾳ πόλεις ανυτονομοῦυς ουσας τον 

5 Ἁ Ν 3 Δ - 

ἀρχαῖον δασμὸν αὐτῷ ἀποφέρειν. ἀποκριναμένου δὲ τοῦ 
᾽ , “ 3 “Ὁ , “- » ΩΝ ΕΣ ἮΝ 
Αγησιλάου οτι οὐκ ἂν ποιήσειε ταῦτα ἄνευ τῶν οἴκοι τελῶν, 

Σὺ δ᾽ ἀλλά, 
ν “Ὁ ,ὔ Ἂν Ν “ ’ ’ 

ἕως ἂν πύθῃ τὰ παρὰ τῆς πόλεως, μεταχώρη- 

235 σον, ἔφη, εἰς τὴν Φαρναβάζου, ἐπειδὴ καὶ ἐγὼ τὸν σὸν 

ἐχθρὸν τετιμώρημαι. Ἕως ἂν τοίνυν, ἔφη ὁ ᾿Αγησίλαος, 
5 “Ὁ ,’ ’, Ἂ ΄“ “ Ἀ 5 ,ὔ 

εκεισε πορενωμαι, δίδου δὴ ΤΊ) στραάτιᾳ τα ἐπιτήδεια. 

ἐκείνῳ μὲν δὴ ὁ Τιθραύστης δίδωσι τριάκοντα τάλαντα" ὁ 

δὲ λαβὼν ἤει ἐπὶ τὴν Φαρναβάζου Φρυγίαν. 

ε 

Ε 3 ς. κα 
οντι ὃ αὐυτῳ 

230 5 ΄“": δί ΄ι. (6 Ν Κ , » 5 Ν “ » λῷ 

εν τῳ Τε ῳω τω ὕπερ υμὴς ερχέται ΑἼΤΟ Τῶν Οἰκοι Τελων 

3, Ν ΄-“ ΨΗ (ὦ δ 

ἄρχειν καὶ τοῦ ναυτικοῦ ὅπως γιγνώσκοι καὶ καταστήσα- 
,ὔ ν δι λτοΝ ,ὔ “ δι γα ’, 

σθαι ναύαρχον ὁντινα αὐτὸς βούλοιτο. τοῦτο ὃ ἐποίησαν 

οἱ Λακεδαιμόνιοι τοιῷδε λογισμῷ, ὧς εἰ ὁ αὐτὸς ἁ φοτέρων 
ι μ Ὁ γ μῳ, 5 Σ μ ρ 

ΕΣ ’ Ν Ψ τῶι 5 ’, Φ » ἃ » 

αρβρχοι, ΤΟΤΕ πεζὸν πολὺ αν ισχυροτέρον ειναι, καθ εν ουσης 

4. δε ιυιπϑιιοοεϑε [ει ; ς7, Οεο. ς. 17 εὖ μὲν γὸρ 
φερομένης τῆς γεωργίας ἔρρωνται καὶ αἱ 

ἄλλαι τέχναι ἅπασα. ΑΠΌ ἰϊ. τ. 0. 
- ἀποτέμνει : 86. βασιλεύς, ου {Ππ6 
ῬΓΪΏΟΙΡΙΘ οὗ ἴᾶνν, αὶ ἔδοϊῦ ΡΘΓ 
αἸἰίατη, ἔϑοῖϊῦ Ρ6Γ 56. Ασα. το ΠὨΙοά. 

χίν. 80, {Π15 νγὰβ 40Π6, ῬΑΤΕν αὖ Ἰθϑβίῦ, 
αὖ {Π6 ᾿πβίϊσαίίοη οἵὐ ῬδγυβδίΪβ. ---- 

λέγοντας : 566 οῃ ἴϊ. 4. 97. 
26. ἄνευ : τοϊΐλοιι {}|6 εοπϑεπὶ 97; ςο. 

ἶν. 8, 10. ---ὠοπἀλλά: γεί, αἱ ἰοαϑί, ἃ5 ΔΥΤΟΙ 
ἃ ῬΓΘΟΘαΪηρ εἰ μή. ΟΥ̓ Ατ. Αελ. 1035 

σὺ δ᾽ ἀλλά μοι σταλαγμὸν εἰρήνης ἕνα 

ενν ἐνστάλαξον αἰγῸρΡ τη ΚΟΥ πιὲ αἱ ἰεαεὶ 

916 ἐϊ6 γορ οὔ ρεαοο. ---- ἕως ἂν πύθῃ: 
Του ΒΙΤΏ1Π8 1 {τι 65, οΥ 2. 20; 4. ὅ. Αοο. 

ἴο Τ΄οά. χὶν. 80, {π6 ἔσιοθ Ἰαβίθα ΤῸΓ 

ΒΙΧ ΠΙΟηΐΠ5; δοο. (ο ἴβοο. απεσυγ. 
189, Το Ὺ οἱρῇῃῦ το ητΠ8. 

27. ἔρχεται κτέ. : λε76 σοηϊ68 10 ἢϊηι 
(απ ογείογ.) ἰο ἐοηέϊηιιο ἴηι οοηιηιαπαὶ, εἰς. 

ΤΠ ἰηΐβ. ἄρχειν Δα καταστήσασθαι 
Δ16 {Π6 50}. οἵ ἔρχεται, ς΄, «49ε8. 1. 36 
ἦλθεν αὐτῷ ἀπὸ τῶν οἴκοι τελῶν βοηθεῖν 

τῇ πατρίδι. ῬἸΤΉΠΠΑΥΙΥ πέμπειν 1. ἴ ; 1]. 

2. ἴ.--- ὅπως γιγνώσκοι: α8 ἦξ πιϊφλὶ 
ἐλιίγιΐς ὑοδὲ, ο. ἵν. τ. ὃ. --- τοῦτο κτὲ.: [Π6 

ΘΟ 4 οἵ {Π6 Ἰαπα ἃπα 568 ἴΌΤΟΘΒ 
Πδ 4 πονυθν ΒΙΠπουίο θΘΘη τπιηϊθ4 ἴῃ 9η6 
τη8η; ΡΙαΐ. 445. το; Ῥδι8. 11]. 9. 6. -- 
ὡς: Θαπὶν. ἴο ὥστε ΜῚΓ ἰπηῇ. οὗ Ρυτ- 

ῬΟΒΘ; 866 Οἢ ἱ. 6. 20. Ὑοῦ ἴῃ 1[}18 

Οᾶ86 ὡς ἂν εἶναι 18. ΤΟΥ͂Θ ῬΓ͵ΓΟΌ. ΤῸΓ ὡς 

ἂν εἴη ὉΥ ἃ Ὀ]ΘΠπαϊηρ οἵ σομβ ΓΟ] 08. 

1609 



1τὸ ἘΞἘΕΝΟΦΩΝΤῸΣ 

“ » , » , ’ ’ Ε] , 

285 τῆς ἰσχύος ἀμφοτέροις, τό τε ναυτικόν, ἐπιφαινομένον 

τοῦ πεζοῦ ἔνθα δέοι. 

πρῶτον μὲν ταῖς πόλεσι παρήγγειλε ταῖς ἐν ταῖς νήσοις καὶ 

ταῖς ἐπιθαλαττιδίοις τριήρεις ποιεῖσθαι ὁπόσας ἑκάστη 
βούλοιτο τῶν πόλεων. 

“τος ἫΝ ΣΝ - σ΄ 
καὶ ἐγένοντο καιναί, ἐξ ὧν αἵ τε 

240 πόλεις ἐπηγγείλαντο καὶ οἱ ἰδιῶται ἐποιοῦντο χαρίζεσθαι 
΄, ᾽ Υ ᾿ ἃ , ΄ ὦ - 

βουλόμενοι, εἰς εἰκοσὶ και εκατον. Πείσανδρον δὲ τον Τὴς 2 

Ν 5 Ν ,ὔ ’ὔ ’ Ν " γυναικὸς ἀδελφὸν ναύαρχον κατέστησε, φιλότιμον μὲν καὶ 

ἐρρωμένον τὴν ψυχήν, ἀπειρότερον δὲ τοῦ παρασκευά- 
ζεσθαι ὡς δεῖ. καὶ Πείσανδρος μὲν ἀπελθὼν τὰ ναυτικὰ 

946 ἔπραττεν - ὁ δ᾽ ᾿Αγησίλαος, ὥσπερ ὥρμησεν, ἐπὶ τὴν 
Φ ’ » ’ 

βυγιαν εἐπορβρέευέτο. 

Ὁ μέντοι Τιθραύστης, καταμαθεῖν δοκῶν τὸν ᾿Αγησί. 
ω “ ’ ’ Ν 5 ἕῳ λαον καταφρονοῦντα τῶν βασιλέως πραγμάτων καὶ οὐδαμῇ 

’, 5 [ά 5 “Ὁ 3 , 5 Ν Ὁ 5 ’ 

διανοούμενον ἀπιέναι ἐκ τῆς ᾿Ασίας, ἀλλὰ μᾶλλον ἐλπίδας 

ἔχοντα μεγάλας αἱρήσειν βασιλέα, ἀπορῶν τί χρῷτο τοῖς 
πράγμασι, πέμπει Τιμοκράτην τὸν Ῥόδιον εἰς Ελλάδα, δοὺς 
χρυσίον εἰς πεντήκοντα τάλαντα ἀργυρίου, καὶ κελεύει πει- 

ΟὟ οἡ 1]. 2. ὥ. --- καθ᾽ ἕν : ΠΙΟτΘ δηᾷ ν. 
2. 106 πηΐίοα , ΘΙ ΠΟΤ δίπρίο. 

28. ἐπιθαλαττιδίοις : 566 ὁ 1. 193. 
ΤῊ 46]. 15 οο- γα, υν10}} ἐν ταῖς νήσοις. 
---ἐξ ὧν : δααῖΐν. ἴο ἐκ τούτων ἅς. ΤἼ6 
ΘΧΡΓΟΘΒΒΙΟΙ ἴβ ἩΠΈΒΙΑ], 

29. ἐρρωμένον τὴν Ψυχήν: εΓ 3. ὃ. 
τὴν ψυχὴν εὔρωστος. --- ἀπειρότερον δὲ 
κτέ.: “ὙΠ πὸ Βα ΠΠ οἰθηῦ ΘΧΡΟΓΙΘ ΠΟΘ 
ἴῃ 10 ΠΘΟΘΒΒΆΤΥ ἀαῖοβ οὐ ἢἷ8. ΟΠ οο. 

ΡΙαΐατοι (4γε8. 10} 18 ΠΠΟΤῸ ΘΧρ] οὶξ 
ἴπ ἷ8 ΘΘΏΒΓΟ οὐ ΑρΘβιαι8 [ῸΓ {Π6 

ὈΠἢςΠ6 88 οὗ {ΠπΠῸ ΔΡΡοΪ ἰπηθηΐ. 
ὃ Ομμδρ. ὅ. ἡ ἔββίοη ὁΥΓ ΤΊνιοογαίεβ. 10 

(ἥγεεοο (1, 2). Ομινγσεαΐ οΓ {6 8ο-οαἰεα 

(οτίπιλίαη τὐαν; {λὸ πιαο παι οηβ οὔ {16 

Τλενανβ (3, 4}, απὰὶ {λ6 εἰ ησηοδ8 ὁ 

ϑρατία (δ). Ἐχρεαίμοης πη αῖον 7, η5αη- 

εν απαὶ Ῥαινιβαπίαβ (θ). ϑρεθοὶι οὕ {}ι6 

7 ]οναη φπυον τὐφίηρ {1 ποφοηιοη οὴ 
Αἰλιοης (8--18}: δε πῳ ζονάλι {λι6 πιοάϊενα- 

ἐΐον 7 Τλοδοδ, ἀπε {δε ναὰ γαϊμ οΥ 

ϑ'ρανία ἰοιυανεἰβ {{π6 οἰϊφαγοῖα, πὰ {}ὸ 
Τρεϊοροπποβίαπ τὐαν (8, 9}, ἐλε φεπογαὶ 
εἰϊδοοπίοηϊ ὁ {λ6 (ἐγεολα το ϑρατία 
(10-14}, απαὶ ἐδ Πιοδιϊ εν ὁ ἐλ φγϑαΐ 

κίηφ (14). 7)ι6 δα! Γ᾽ Ἠαίϊΐαγίι5 (16 
-2ῦ). 7616 ἀεαιϊδ ὁ 1 βαπάϊον (19). 
Ταγάΐῃ αττίθα! ὁ7 Ῥαιιδαηΐαϑ, τοο τοΐε]ι- 
εἰναιυα τοϊίποι ἃ δαί (221-24). Οὐη- 
αἰογεηαίου Γ᾽ αιιβαπίαβ; ἢιῖβ ἐβοαρὲ 
απεὶ ἰοα! (25). 

1, αἱρήσειν : οοηφιον, οὐ ῬδαΒ, 1]. 
9. 1 Λακεδαιμονίοις ἤρεσε διαβῆναι ναυσὶν 

ἐς τὴν ᾿Ασίαν ᾿Αρταξέρξην τὸν Δαρείου 

αἱρήσοντας. ---τί χρῷτο: 566 Οοἢ ἰΐ. 1. 
2, --- χρυσίον κτὲ.: σοϊαὶ τυογῖλι δ ἐα]οη 5 

7 εἰϊυον, -ττ προεστηκόσιν : (7 προε- 

ἀκούσας δὲ ταῦτα ὁ ᾿Αγησίλαος, 98 

-- 



ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠῚ. 4, 5. 

ρᾶσθαι πιστὰ τὰ μέγιστα λαμβάνοντα διδόναι τοῖς προε- 
’, 5» “Ὁ ’, - ΑΓ Ἂς ἡφεξ ’ 5 ,’ Ν 

στηκόσνν ἐν ταῖς πόλεσιν ἐφ᾽ ᾧτε πόλεμον ἐξοίσειν πρὸς 

Λακεδαιμονίους. ἐκεῖνος δ᾽ ἐλθὼν δίδωσιν ἐν Θήβαις μὲν 

10 ᾿Ανδροκλείδᾳ τε καὶ Ἰσμηνίᾳ καὶ Γαλαξιδώρῳ, ἐν Κορίνθῳ 
δὲ Τιμολάῳ τε καὶ Πολυάνθει, ἐν ΓΑλργει δὲ Κύλωνί τε καὶ 

“-“ ᾽ “ 3 “-“ Ν 
τοῖς μετ᾽ αὐτοῦ. ᾿Αθηναῖοι δὲ καὶ οὐ μεταλαβόντες τούτον 

- ΄ὕ Ψ ὔ 5 3 Ν , 
τοῦ χρυσίου ὅμως πρόθυμοι ἦσαν εἰς τὸν πόλεμον, 

΄ὕ δἰ σι ᾿» 
ζοντές τε αὑτῶν ἄρχεσθαι. 

ΩΣ νομί- 

οἱ μὲν δὴ δεξάμενοι τὰ χρή- 

15 ματα εἰς τὰς οἰκείας πόλεις διέβαλλον τοὺς Λακεδαιμονίους " 
3 Ν Ἁ 5 ων “ 

ἐπεὶ δὲ ταύτας εἰς μῖσος αὐτῶν προήγαγον, συνίστασαν 

καὶ τὰς μεγίστας πόλεις πρὸς ἀλλήλας. 
΄ δὲ 6 (ὃ “ ΄, “- Ψ 3 

Γιγνώσκοντες Εεοιέεν Ταις Θήβαις προέστωτες οΤι ει 

ΕΣ 

μή τις ἄρξει πολέμου, οὐκ ἐθελήσουσιν οἱ Λακεδαιμόνιοι 
20 λύειν τὰς σπονδὰς πρὸς τοὺς συμμάχους, πείθουσι Λοκροὺς 

᾿᾿ 3 δ 5» “Ὁ 3 Ἂ ’ “Ὁ ’, 

τοὺς ᾿Οπουντίους ἐκ τῆς ἀμφισβητησίμου χώρας Φωκεῦσί 
Ν᾿ ε “ , ’, ’ὔ ς ’, 

τε καὶ ἑαυτοῖς χρήματα τελέσαι, νομίζοντες τοὺς Φωκέας 

στῶτες 8; 866 ΟΠ 1. 7.2. ΡΙαΐ. Αγία“. 
20 5Ρ68 ΚΒ οὗ {Π6Ππ| ἃ5 τοὺς πλεῖστον 
ἐν ταῖς πόλεσιν δυναμένους. --- ἐξοίσειν : 
ΜΙ ἐφ᾽ ᾧτε ΟΟΟΌΥΒ Βουιηθῦ Π]65 [Π6 
ξαΐ. ἱπά. (α. 286, ν. 2), «Γ΄ ϑ'γηιρ. 4. 
96 ἐφ᾽ ᾧ πλείονα κτήσονται, Ὀὰὺὺ {16 
ξαΐ. ᾿πῇ. 18 τσ. Αθβομίηθβ ἦη Οἴε8. 
114 Πὲ5 ἐφ᾽ ᾧτε βοηθήσειν. ΑΜΈ. 27, 

ν. 2 Ὁ. --- Γαλαξιδώρῳ : Ῥαι5. 111. 9. 
8 Τηθητ0Π5 ἴπ Πἰ5 βίθδα ὁπ6 ΑἸΏΡΠΪ- 

{Ππϑηῖ5, πα ἴῃ ΑΥΡΌΒ, Ὀθβιθ5 ΟὝὙ]ΟΗ, 
ὁΠ6 ϑ'οάαπιδβ. 

2. καὶ οὐ μεταλαβόντες : αἰϊλοιισὶι 
γϑοοίυϊπᾳ πὸ ραγτ; ἴΙἴοΥ καί ᾿πβίθϑδα οὗ 
1η6 ΠΊΟΥΘ π508] καίπερ Μὶ1Π {Π|6 σοη- 
οοββῖνο ρᾶγίϊο., οὐ 15; ἵν. 4.15. ΤῊ15 

ϑἰδίθιπθην ἰδ σοί γααϊοίθα ὈῪ Ῥϑ18. 
111. 9. 8, Ὑῆὴο τηθη το π8 ὕσγο ΑἰΠΘηΪΔΗ8, 
ΟδρἤμΑ]ὺ5 ἀπα Ἐρίογαΐθβ, 45 ὈΥΙΡϑα. 
50 Ρ]αῦ. Αφεβ. 15. τη Κ68Β Αρθβιϊι8 
ΒΔ {πα΄ βοηθ οὗ {π6 10,000 τοξόται 
(ἴῇ6 ἀατὶς νὰβ βίδιηρθα σὴ {π6 

ἔρυτο οὗ δἃῃ ΔΥΌ ΘΙ) ὙΥΠΘΓΘ 1} ὑπ 6 
Κίηρ ἄτογθ πἰὶπὶ ουὐὖ οἵ Αἴ, ἔοιιπᾶ 
ΠΟ Υ ἴο Α(Π618. --- νομίζοντες : 
{Π6 Ῥᾶββᾶρθ 15 ἀϑίθοιίνθ Δπα ουγυρί. 
ΤῊΘ ΒΘ6Π86 ΤῊΔΥ Ὀ6, “{Π6} ψ6γ6 ἰη- 
ΟἸϊηρα το Πη6 ψᾶγ, γοὺ 4 πού {πίπκ 
1 το {Ποῖὶν δαναπίαρο ἴο Ὀθρὶη ἰὖ {Ποιη- 
ΒΘΙνγΘΒ, 85 {Π6ῚΓ ΘΟῸΠΙΓΥ νγ88 ὈΠΡΤΟ- 
ἰροίρα." ΟΥ 16. 866 ΑρΡρ. --- αὐτῶν: 
86. εἶναι. ---- εἰς τὰς οἰκείας πόλεις : 1.6. 
ΘΔΟΝ διηοηρ' Π158 6] ον -Οἰ 1 ΖΘ 8, 11 ἢ- 

ουὖ οηὐουπρ' ἰπίο ΘΟ πη πἰοδίϊοη ἢ 

{Π6 οΟὐοΥ οἰτί65. ΕῸΣ {Π6 οοῃϑβί., 866 

65 11.1.2, 
35. τὰς... συμμάχους: 1Π6 ΟΥ̓ΘΥ οὗ 

ὙΟΓΩΒ ἃ5 ἰη Τῆπο. ν. 61 τὰς σπονδὰς 

ὥκνουν λῦσαι πρὸς τοὺς Λακεδαιμονίου“. 
ΤΠΟΙΡῊ πη }}}πρ' ἰο ὈσΘαΚ {Π6 ὑγοϑίν, 

1η6 ΤιΔορδοηηοπἶ8 8 ΜΘ] ΟΙηΘα ἃ ΡΓΕ- 

ἰοχὺ ἴῸΓ γᾶ ; οἤ ὅ. --- ἰαυτοῖς : νἱΖ. {Π6 

Τιοοῦῖαπβ8. Τηθ ἀαύ. ἀθροπαβ ΠΡΟῸΠ 
ἀμφισβητησίμου. ἘῸΣΓ ἴπ6 οΥοῚ οὗ 
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172 

2Ὁ 

90 

ὃ 

ΞἘΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 

τούτου γενομένου ἐμβαλεῖν εἰς τὴν Λοκρίδα. καὶ οὐκ ἐψεύ- 
σθησαν, ἀλλ᾽ εὐθὺς οἱ Φωκεῖς ἐμβαλόντες εἰς τὴν Λοκρίδα 
πολλαπλάσια χρήματα ἔλαβον: οἱ οὖν περὶ τὸν ᾿Ανδρο- 
κλείδαν ταχὺ ἔπεισαν τοὺς Θηβαίους βοηθεῖν τοῖς Λοκροῖς, 
ε » » Ἁ 5 ΄ 3 5» » Ἀ ε 

ὡς οὐκ εἰς τὴν ἀμφισβητήσιμον, ἀλλ᾽ εἰς τὴν ὁμολογου- 

μένην φίλην τε καὶ σύμμαχον εἶναι Λοκρίδα ἐμβεβληκότων 
αὐτῶν. ἐπεὶ δὲ οἱ Θηβαῖοι ἀντεμβαλόντες εἰς τὴν Φωκίδα 
5 ’ὔ Ν ’ » Ἁ ε α ’ δ » 

ἐδήουν τὴν χώραν, εὐθὺς οἱ Φωκεῖς πέμπουσι πρέσβεις εἰς 
΄ Ν 5 5 "" ε “ ΄, ε 

Λακεδαίμονα καὶ ἠξίουν βοηθεῖν αὑτοῖς, διδάσκοντες ὡς 
» ν , 5 θ.«..5 ΄ 5 8 ΄ν Ν 

οὐκ ἡρξαντο πολέμου, ἀλλ᾽ ἀμυνόμενοι ἦλθον ἐπὶ τοὺς 

Λοκρούς. οἱ μέντοι Λακεδαιμόνιοι ἄσμενοι ἔλαβον πρό- 
’ » Ἀ Ν ν᾿) ’ὔ » ’ 

φασιν στρατεύειν ἐπὶ τοὺς Θηβαίους, πάλαι ὀργιζόμενοι 
ΕἸ “ “-“ 5" ,ὕ “ “59 ᾽ὔ ’, » 

αὐτοῖς τῆς τε ἀντιλήψεως τῆς τοῦ ᾿Απόλλωνος δεκάτης ἐν 
’ὔ ἦς, σεν αὖον Ν “ ᾿ς δα “ 5 “ 

Δεκελείᾳ καὶ τοῦ ἐπὶ τὸν Πειραιᾶ μὴ ἐθελῆσαι ἀκολουθῆσαι. 

ἡτιῶντο δ᾽ αὐτοὺς καὶ Κορινθίους πεῖσαι μὴ συστρατεύειν. 
΄ Ν δι ’, ᾿' ἊΨ 93...» Ν 5 ’ 

ανεμιμνήσκοντο δὲ καὶ ὡς θύειν τ᾽ ἐν Αὐλίδι τὸν ᾿Αγησίλαον 
» » Ν Ν ’ ε Ν ε »Ἤ » Ν “ ἴω οὐκ εἴων καὶ τὰ τεθυμένα ἱερὰ ὡς ἔρριψαν ἀπὸ τοῦ βωμοῦ 

γγοΣ8, 566. ὁ 2. 90. --- χρήματα τελέ- 
σαι: γαΐδε πιοηθῃ ; τελέσαι ἴῃ {Ππ| 5656 
οἵ εἰσπράττειν (10 } {πὸ οΘομ ΘΟ χῦ ΒΘ ΠῚΒ 

ἴο ΓΘΑᾺΪΓΘ)ὺ ΟΠ ΒΟΆΤΟΘΙΥ ΡῈ σογγθοῖ, 

Ῥδα8, 11]. 9. 9 δὰ γΧ8 τόν τε σῖτον ἀκμά- 
ὦντα ἔτεμον καὶ ἤλασαν λείαν ἄγοντες, 

γῇ Θηοο ΠΙπαοτῖ μὰ8 οοη͵]θοϊατρα λεη- 
λατῆσαι, ἃ8 ἰῃ ἵν. 8. 80 ἐκ δὲ τῶν οὐ 

προσχωρουσῶν λεηλατῶν χρήματα. ΝΥ ἢ 

{Π18 ἈΡΤΘΘΒ 4150 {πὸ ΤΟ] ον ̓ ηρ εὐθὺς οἱ 
Φωκεῖς... πολλαπλάσια κτὲ., ἴ.6. 1ΠῸ 
σοῦ ΤΊΔῊΥ {{Π168 ἃ Β ΤΟ} ἃ8 {Π|6 1 ΟοΥ]- 
88 Πδα ἱΚθὴ ἀὐνᾶν. 

4, ἀλλ᾽ εἰς τὴν κτέ.: ὈΥΓΔΟΉΨΠΟΡΥ; “ἰηΐο 
{Π|0 ΤΟΥΓΙΤΟΤΥ ὙΠ] νὰ 8. ̓ΠαἸΒΡῸΔΌΙΥ 

Τιοονδη πα Πθποο γι θη αν Τὸ {Π6π.᾿ 

---Οαὐτῶν: νἱΖ. {6 Τ᾿ ΠΟΘΙ ΔΉ8. ---- ἤρξαντο: 
16 πιϊ. Ὀοοδῦβο οἵ {Π6 δ η{{{Π| 6518 10 

ἀμυνόμενοι ἦλθον “ ἴπον Πα ποῖ Ῥοριη 

1η6 ψγᾶσ, θὰ οοητἰπαθα Ὁ ΘΠ ΟΠῸΘ 

Ῥϑραῃ ἰη 86]{-ἀθύθποθ "᾿; οὔ οἡ ἰΪ. τ. 82. 
Οὐμοσνῖβο 8. εἰ μή τις ἄρξει πολέμου, 
ΟΥ, αἴβδὸ Το, 1. 144 πολέμου δὲ οὐκ 
ἄρξομεν, ἀρχομένους δὲ ἀμυνούμεθα. ---- 
ἀμυνόμενοι : ἴὉΓ {Π6 ἴ6η86, 866 Οἢ ἷ1.1. 
ἤχ Οἴλ2. 18, 

ὃ. πρόφασιν κτέ.: ν11}} {Π|8 Βυ 80. 
1:6 ΒΙ ΠΡ] ᾿ηἴ, 18 ΤΏΟΤΘ Ομ. {8 

{π6 ᾿ηἴ. ἢ τοῦ. --- ἀντιλήψεως : 1Π6 
ΤΉΘΡΆΠΒ. 84η8 ΟὐΥ τ ἶλη8Β πα ἀ6- 
τὴϑ Πρ, 88. 1168, ἃ ΒΠΆΓΘ ἴῃ 1ῃ6 

Ροοίν οἵ {π6 Τ᾿ΘΙ Ρουθ αῖ ἃ ἢ ὙΥΆΤ (Ρ6Γ- 
ΠΔΡΒ, ἃ8. ἈΡΡΘΆΓΒ τομὴ {Π|18 ῬΆΒΒΑΡΘ, 

ἴῃ ΟΥΩ͂ΘΥ ἴο πηλκο νυ ἱ{}} Ὁ ἃ νοίϊνο οὔἵου- 
ἱηρ ἴὸ ΔΡΟ]]Ο.), Βαϊ πα γϑορὶνρα ποίἢ- 

πα; ΡῬΙαῦ, 7,8. 27. ---ἰν Δεκελείᾳ: ἴὑ 
18 ἀποργία᾽ ἢ ν ΠΘΊΠΘΥ ἃ ΓΟ ογθηοθ ἴο 1ῃ6 
Β0-ΟΔ]Π10α Τ)ΘΟΘ] δ ΨΆΓ 18 ἱπίθηρα. 
-- μὴ ἐθελῆσαι : {18 τοίαΒ4] 18 ἰητὶ- 
τηδίρα ἰἰ. 4. 80 συνείποντο δὲ καὶ οἱ 
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40 καὶ ὅτι οὐδ᾽ εἰς τὴν ᾿Ασίαν ᾿Αγησιλάῳ συνεστράτευον. ἐλο- 
΄, Ν Ν Ν Ν ἫΝ »ν" 8.96 Ν ὅδς ὁ 

γίζοντο δὲ καὶ καλὸν καιρὸν εἶναι τοῦ ἐξάγειν στρατιὰν ἐπ᾽ 
αὐτοὺς καὶ παῦσαι τῆς εἰς αὐτοὺς ὕβρεως" τά τε γὰρ ἐν 
ΠῚ ͵΄ κ᾿ ΄ » ᾿ 5 , Α 

τῇ Ασίᾳ καλῶς σφίσιν ἔχειν, κρατοῦντος ᾿Αγησιλάου, καὶ 
ἐν τῇ Ἑλλάδι οὐδένα ἄλλον πόλεμον ἐμποδὼν σφίσιν εἶναι. 

45 οὕτω δὲ γιγνωσκούσης τῆς πόλεως τῶν Λακεδαιμονίων 6 

φρουρὰν μὲν οἱ ἔφοροι ἔφαινον, Λύσανδρον δ᾽ ἐξέπεμψαν 
5 ’ Ν 5 ’ 3 ’ὔ ἣν ’, »Ὰ 

εἰς Φωκέας καὶ ἐκέλευσαν αὐτούς τε τοὺς Φωκέας ἄγοντα 
κ᾿ κ 3 ΄ κε ΄ κ , Α 

παρεῖναι καὶ Οἰταίους καὶ Ἡρακλεώτας καὶ Μηλιέας καὶ 

Αἰνιᾶνας εἰς “Αλίαρτον. ἐκεῖσε δὲ καὶ Παυσανίας, ὅσπερ 
»ἍἌ ε [οἷ ’, , 5 Θ Ν ε , 

ἔμελλεν ἡγεῖσθαι, συνετίθετο παρέσεσθαι εἰς ῥητὴν ἡμέραν, 
ν ΄ κ κ Ε ΄ 
ἔχων Λακεδαιμονίους τε καὶ τοὺς ἄλλους Πελοποννησίους. 

80 

ἘΠ: Ν ’ ’ 3, Ν Υ̓ »᾿ 

καὶ ὁ μὲν Λύσανδρος τά τε ἄλλα τὰ κελευόμενα ἔπραττε 
ἣν ’, 3 ᾿  ἤ 3 Μδ ,} ε Ν 

καὶ προσέτι ᾽Ορχομενίους ἀπέστησε Θηβαίων. ὁ δὲ Παυ- ». 

’ 5 Ἁ Ν ’, 5 ᾿Μ 5 “ ΄' » σανίας, ἐπεὶ τὰ διαβατήρια ἐγένετο αὐτῷ, καθεζόμενος ἐν 
δ Τεγέᾳ τούς τε ξεναγοὺς διέπεμπε καὶ τοὺς ἐκ τῶν περιοικί- 

δων στρατιώτας περιέμενεν. ἐπεί γε μὴν δῆλον τοῖς 
Θηβαίοις ἐγένετο ὅτι ἐμβαλοῖεν οἱ Λακεδαιμόνιοι εἰς τὴν 

’ 5 “ »» » Ψ ’ , ’ 

χώραν αὐτῶν, πρέσβεις ἔπεμψαν ᾿Αθήναζε λέγοντας τάδε" 

Ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, ἃ μὲν μέμφεσθε ἡμῖν ὡς ψηφι- 8 
’, Ἂς ὗε. »“ 5 “Ὁ ’ “ ’ 

60 σαμένων χαλεπὰ περὶ ὑμῶν ἐν τῇ καταλύσει τοῦ πολέμου, 

ὃ σύμμαχοι πάντες πλὴν Βοιωτῶν καὶ ραν: οἡ α αἰαῃ παπιεαῖ, ἃ5 ἴῃ ΕΠ ρ'., “ΟΠ 
Κορινθίων. ---- ὡς ἔρριψαν κτέ.: ο 4. 4. 
ΕἘῸΓ {Π6 τϑρϑεϊτομ οὐ ὡς, εΓ ν. 2. 8; 

«Αη. νἱῖ. 4. 8. --- οὐδ᾽ εἰς τὴν ᾿Ασίαν κτέ.: 
ΧΟΠΟΡΠΟΝ Πδα ποῦ ΡγΘυ]ΟΌΒΙΥ βίαιθα 
{παὺ {π6ὸ ΤΉΘΡΔΠ5 (85 γὙὸ ᾿ΘΆΤΠ ἔΓΟΤῚ 
Ῥϑι8. 111. 9. 1-9) Ππδα στϑίμβθα {πο ὶν 
ΘΟ0-ΟΡΘΥΔΊΟΝ ; 566 Οἢ 4. 3. 

6. οὕτω δὲ γιγνωσκούσης : δεΐπρ οΥ 
ἐἰιὶ8 πιϊπα!. --ἰ Ὀρουρὰν ἔφαινον : 566 ὁ 
2. 23. --- Λύσανδρον: ΤΠ ΠΟΥ Π8 
Τοίυτποα (0 ὥραγία βοῖὴθ πηοπῖ 5. θ6- 

ἔοτθ ; εἢ 4. 20. --- εὀἰς “Αλίαρτον: ἴοτ 
{Π6 ῬΤΘΡ., 868 0ῃ 4. 8. --- εἰς ῥητὴν ἡμέ- 

5814 ἀαν᾽; οὗ ἵν. 1. 2ῶ0 συγκείμενον. 
Ἴ. ἐγένετο κτέ.: 566 ΟΠ 1. 17 Δη4 4. 

9. -τ- ξεναγούς : ἴπΠ6 ὥξρρατίδῃ ἀδβίρῃᾶ- 
(100 ΤῸΓ ΘΟΠΊΤΗΔΠΟΘΥΒ οἵ δΔΌΧΙΠΔΓΥ 

ἴΓΟΟΡΒ, Γ᾽ ν. 1. 89; 2. ἴ. --- ἐπεί γε 
μήν: γε μήν Δἴ6Γ ἐπεί, 4150 νἱ. 1. 19; 
γὮ, κ.. 21. ὥς γε μὴν 1. 1. 8. Ὑἱῖ- 2: 

17; 866 οη 1. 1. 7. ---- λέγοντας : 566 ΟΠ 

11. 4. 57; οΓ 8 ἀμυνόμενοι. 

8. ἃ μὲν μέμφεσθε: ἀα8 ἰο ἰδδ πιαϊίογ8 
ον τολϊοῖι γοιῖι δία πη: ιι5; 8566 οὁῃ 1]. 3. 48. 

- ψηφισαμένων : σΘ6η. 808. ᾿πβί686 οἵ 
ἀαῦ. ἀρτθοίηρ 1 ἡμῖν, οΥ, Υἱ. 5.10. 568 
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οὐκ ὀρθῶς μέμφεσθε:' οὐ γὰρ ἡ πόλις ἐκεῖνα ἐψηφίσατο, ἀλλ᾽ 
εἷς ἀνὴρ εἶπεν, ὃς ἔτυχε τότε ἐν τοῖς συμμάχοις καθήμενος. 
ν Ν ’ ε ΄ ε ΄ νον ἑὨ Ν “ 

ὅτε δὲ παρεκάλουν ἡμᾶς οἱ Λακεδαιμόνιοι ἐπὶ τὸν Πειραιᾶ, 
’ ν ε ’ Φ ’ Ἁ ’ » “ 

τότε ἅπασα ἡ πόλις ἀπεψηφίσατο μὴ συστρατεύειν αὐτοῖς. 
ΒΟ Κα Φ » ν ΕῚ ,  ὙΗ͂ΡΕ ὦ “ 66 δι᾿ ὑμᾶς οὖν οὐχ ἥκιστα ὀργιζομένων ἡμῖν τῶν Λακεδαιμο- 

νίων, δίκαιον εἶναι νομίζομεν βοηθεῖν ὑμᾶς τῇ πόλει ἡμῶν. 
Ν »»κν “ " “ . ΄- » .4 “.. ἣν 

πολὺ δ᾽ ἔτι μᾶλλον ἀξιοῦμεν, ὅσοι τῶν ἐν ἄστει ἐγένεσθε, 
’ 8 Ν ΄ 5942 » ω, 6, 

προθύμως επιτους Λακεδαιμονίους ιενᾶαι. εκεινοι γαρ κατα- 

, ε ΄“ » » ’ὔ Ν » » “ ’ 

στήσαντες ὑμᾶς εἰς ὀλιγαρχίαν καὶ εἰς ἔχθραν τῷ δήμῳ, 
» ’ ΄“ ’ ε ε “Ἁ ’ ’ 

ἀφικόμενοι πολλῇ δυνάμει ὡς ὑμῖν σύμμαχοι παρέδοσαν 
ΓΡΥ κ᾿ ΄ σ΄ Ν Ν δα ΄ὕ “5 » ΄ 
ὑμᾶς τῷ πλήθει: ὥστε τὸ μὲν ἐπ᾽ ἐκείνοις εἶναι ἀπολώλατε, 
ε κ᾿ κ᾿ ε 4 εὖ ἥν ν κ . ΄ 5“5.-Ὲ ὁ δὲ δῆμος οὑτοσὶ ὑμᾶς ἔσωσε. καὶ μὴν ὅτι μέν, ὦ ἄνδρες 
» “ ’ » Ν 5 ᾿ς ἃ ’ 9 ’ Αθηναῖοι, βούλοισθ᾽ ἂν τὴν ἀρχὴν ἣν πρότερον ἐκέκτησθε 
ἀναλαβεῖν πάντες ἐπιστάμεθα - τοῦτο δὲ πῶς μᾶλλον εἰκὸς 

, Ὄ ΨΨΕΙ Ε Ν ΜᾺ δὲ ων ’ 3 ’ χω γενέσθαι ἢ εἰ αὐτοὶ τοῖς ὑπ᾽ ἐκείνων ἀδικουμένοις βοηθοῖτε ; 
ὅτι δὲ πολλῶν ἄρχουσι, μὴ φοβηθῆτε, ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον 
διὰ τοῦτο θαρρεῖτε, ἐνθυμούμενοι ὅτι καὶ ὑμεῖς ὅτε πλείστων 

Οἢ 4.1. ΤΊ τϑύρυθποθ 18 ἴο {Π6 οοη- 

τη] ] αἰοα ἀοβίσιοίίοη οἵ ΑἸΠΘῚΒ ΑΙΓΘΓ 
16. οἴοβο οὗ {πὸ ῬΘΙΟΡΟΠοβίδ ἢ νν8Γ; 

866 ὁἢ ἴϊ. 2. 19. ---οῖὶῖς ἀνὴρ εἶπεν : ἃ 
8 ΠΑΠ]Θ ἘσΙ ἢ π8. ῬγΟρΡοβοα ἰ; 
ῬΙυῦ, 17,8. 1ς. --ἐν τοῖς συμμάχοις : ἴῃ 
ἐμὲ αϑϑοηινίῃ οΥ ἐμὲ Ἱ,ΔοΘἀἈ ΘΔ ἢ 
αἰ οα Ἰρ]α αὖ ϑραγία. 

9. ἀξιοῦμεν : δαυῖν, 10 δίκαιον εἶναι 
νομίζομεν ἉΡονΘο. --- ὅσοι : α8 πιαηῃ οὕ 

μοι α8. ΤΠΘ Ῥούβοη οἵ {πΠ6 δηίθο. 

Ῥγοηῃ. 8 ἀριογ ποθ Ὁν {ΠῸ νοῦ οἵ 
{Π|60 τ]. οἸδιιβο. --- τῶν ἐν ἄστει : 1.6. {116 
ΟἸ ΤΡΆΓΟΙ Β η΄ ΑἸΠΘἢ5. ἴῃ ΟΡΡΟΒΙ το ἢ τὸ 
16 ἀθπηοογαῖβ σαι οτγοα ἴῃ 1ΠῸ ῬΊΓΆΘΙΕΒ, 

ἘΠἅΘΡ ΘΟ πα οἵ ΤΉΓΑΒυ ΒΆ]ὰ8, ἐλ 
ἰϊ. 4. 38, 40. ---- ἀφικόμενοι : ἴον 1Π6 
ἴδοῖ, οΥ 'ϊ. 4. 28 Η --- τῷ πλήθει: 
πλῆθος ἰΒ οἴζοη πβρὰ οἵ {πῸ Αἰ οπίδ ἢ 

δῆμος. ἘῸΓ ἃ Β᾽ ΠῊΠΔΓ βία Θπηθηΐ, Θ0Π)- 

Ῥᾶγθ {Π6 ΒΡΘΘΟΙ οἵ ΤἬΓΑΒυ Ὀ.]18 11. 4. 
41. Οπ {118 οσοαβίοη, ἃ8 οἡ {πδΐ, 1ὕ 

τγὰ8 ῬΟΪΙτο τὸ 58 1{0 {πὸ Ὁ] Δ 16. --- τὸ 
. εἶναι: α8 γιὰ" α8 11 ἀδρεπαίοαὶ οὴ 

{πδηι, 70. αἰϊ {λον εαγοα, Ἰπῖ. ἴῃ ἸΟΟΒ6 

οοπδβίσποίίοη ; οὐ “η. 1. 6. 9 ὡς σχολὴ 

ἢ ἡμῖν τὸ κατὰ τοῦτον εἶναι. --- ἀπολώ- 

λατε: {πὸ ἱπᾷ, Ῥοσγῖ., β "ΠΑ Υ]ν πηοα]- 
ρα, ἴο ΘΧΡΙΘΒ5 Πα ῦ σου ἢν νου 
αν ἴα κοι ῬΊδοθ, ΟΟΟΙΓΕ αἰδὸ “η. νἱ. 

6. ῶ8 τὸ ἐπὶ τούτῳ ἀπολώλαμεν. 
10. βούλοισθ᾽ ἄν: Ροίοῃι!} ΟΡί. 

- ἀρχήν: λεσεγηοηη.---- γενέσθαι: {πὸ 
ἰπῖ, Δογ. ονθη νἱποὰῦ ἄν 18 βρᾶ οἵ 

Γαΐατο δοϊίοηβ, οὐ 14; 4. ἵν. 6. 9; 

{π18. ΘοΟασΒ ΘΒΡΘΟΙΠν {ΠῚ νΟΓῸΒ οἵ 
λορίηῳ πὰ ργονεϊβίηῳ, ΑΜΊ, 16, 2, ν. 2; 

ΕΠ ν. 2.1; 4.48. ἘὺδῚ ΘΧΑΙΠΊΡΙ68Β Αὐου 
γοΥῸΒ οἵ βαηίηψ, 5866. ομὶ, 6. 14. -- μὴ 
φοβηθῆτε, ἀλλὰ θαρρεῖτε: ποίθ υ|6 



ἙΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΠ|. ς. 

ψ᾿ ’ ΄, 5 Ν ΟΝ 
ἤρχετε, τότε πλείστους ἐχθροὺς ἐκέκτησθε. ἀλλ᾽ ἕως μὲν 

οὐκ εἶχον ὅποι ἀποσταῖεν, ἔκρυπτον τὴν πρὸς ὑμᾶς ἔχθραν. 
3. 1τ΄2Ὰ᾽ ΄ ΄ , » - ᾿ 

80 ἐπεὶ δέγε Λακεδαιμόνιοι προέστησαν, τότε ἔφηναν οἷα περὶ 
Ἃ ῪΝ“Ν “ἡ ἴω 

ὑμῶν ἐγίγνωσκον. καὶ νῦν γε, ἂν φανεροὶ γενώμεθα ἡμεῖς 
τε καὶ ὑμεῖς συνασπιδοῦντες ἐναντία τοῖς Λακεδαιμονίοις, 
5ῈΥ 3 ΄ Νὰ ε “ Ε , ε 3 

εὖ ἴστε, ἀναφανήσονται πολλοὶ οἱ μισοῦντες αὐτούς. ὡς ὃ 
3 ΄“Ὁῃ [4 Ἀν ἃς 3 ’ 5 ’ ’ ’ 

ἀληθῆ λέγομεν, ἐὰν ἀναλογίσησθε, αὐτίκα γνώσεσθε. τίς 
85 γὰρ ἤδη καταλείπεται αὐτοῖς εὐμενής ; οὐκ ᾿Αργεῖοι μὲν 

ἀεί ποτε δυσμενεῖς αὐτοῖς ὑπάρχουσιν ; ᾿Ηλεῖοί γε μὴν νῦν 
ἐστερημένοι καὶ χώρας πολλῆς καὶ πόλεων ἐχθροὶ αὐτοῖς 
προσγεγένηνται. Κορινθίους δὲ καὶ ᾿Αρκάδας καὶ ᾽Αχαι- 

Ν ’, “Ἁ ἌἍ. 9 Ν Φ᾿ Ν. ε “Ὁ ’ὔὕ ’ 

οὺς τί φῶμεν, οἱ ἐν μὲν τῷ πρὸς ὑμᾶς πολέμῳ μάλα λιπα- 
5 5 Ἔ: 7 Ν ’ Ν 

90 ρούμενοι ὑπ ἐκείνων πάντων καὶ πόνων καὶ κινδύνων καὶ 

τῶν δαπανημάτων μετεῖχον, ἐπεὶ δ᾽ ἔπραξαν ἃ ἐβούλοντο 
᾽ὕ “Δ 5 “ »“Ἠ 

οἱ Λακεδαιμόνιοι, ποίας ἢ ἀρχῆς ἣ τιμῆς ἢ ποίων χρημάτων 

μεταδεδώκασιν αὐτοῖς ; ἀλλὰ τοὺς μὲν εἵλωτας ἁρμοστὰς 

ἀξιοῦσι καθιστάναι, τῶν δὲ συμμάχων ἐλευθέρων ὄντων, 

Θἤδηρθ οἵ πηοᾶϑρ. --- ἕως... ἀποσταῖεν : 
αϑ ἰοηφ α8 ἱμποῃ ᾿αεί ποδοάῃ ἰο τουοίϊ ἰο. 
ΕῸΓ ὅποι Θατῖν. ἴο εἰς (ΟΥ πρὸς) τίνας, 
7.2.0. 

11. εὖ ἴστε: ρΡαγοῃίποίϊο 45 ν. 1.14; 
Ηΐἴογο τι. 15 εὖ ἴσθι, κεκτήσει. ---- ἀεί 

ποτε: ἃ δίγθηριΠοηΘα ἀεί, 68}. ἔγθαᾳ. [ἢ 
ὙΠπηδ; οὐ 11. 5. 40 ; ν. Ὁ Π1: ΤΠ ΠοΕ- 

ἘΠῚ Ὀούνθθη ΑΥΡῸΒ ἀπ ὥραγία νγὰ8 

οὗ Ἰοηρ βίδπαϊηρ. ΑΥΡῸΒ ΠΟΥΘΥ σραβρα 

τη Κίηρ Οἰαῖηλ [0 {Π6 ΠΟΡΘΠΊΟΠΥ οἵ 
ῬΘΙΟΡΟΠΠΘΒΙ5. ὙΠ1Ὸ 5Π6 Π8 ΟΠῸΘ 

μα Δοοογαϊηρ το Ηοτηοτῖο ἐγ 10}, 
Δ Πα τννᾶ85 {Π6 ΟὨΪΥῪ ᾿πηροτίαπί βίαίο ἴῃ [Π6 

ῬΘπΐηβη1α, ν ΠΊῸ ἢ ΑἸ ποῦ 411}ν 1561} τὸ 
ϑραγίᾳ ἴπ {πΠ6 Ῥϑ]ΟΡΟπΠ βίῃ ΨΆΓ. --- 

ὑπάρχουσιν: Ρ͵68., ΘΟΙΡΙ ἶησ {Π6 
ἔοτοθ οἵ ἃ Ργββ8. δη4 ρί. ἨἮδσζο, θυθῃ 
συ πουὺ Δαν. τη ῆἔθσ, {Π6 νου (ὑπάρ- 

χειν ἰο δὲ ἤῆοπι ἰμ6 δεφίπηϊησ) που] 
Βᾶνθ {Π15 ἴΌΓΟΘ. 

12. γε μήν: δινίλεν, τὰ κῖπρ ῬΙδ66 
οὗ δέ ἴῃ οοΥγο] ίϊοη τν]ἢ μέν, ο΄ ἰν. 

2. 17; 8566 0ὁΠ 1. 7. --- ἐστερημένοι : 
ἴογ {π6 ἤδοί, οὔ 2. 80. --- Κορινθίους 

ες τί φῶμεν : τολαΐ 8Πα!! τῦὸ βαῃ 07 1} 6 
Οογηϊἠϊαη8 ὁ ἘῸΓΡ {πΠ6 δ6ο,, 8566. (. 

106; Η. 1725 8. --- λιπαρούμενοι κτέ.: 
ΔΠ ΟΥ̓ΔΤΟΤΙΟΔ] τη ]5-5ἰαἰθηθηΐ. ΤΠ (οΥ- 

᾿Π{Π Δ 5 ΟΥΘ {Π6. ῬΥΪΠῚΘ ΠΊΟΥΘΙΒ. ἴῃ 
{η6 νᾶγσ. ΤΠπο. 1. 66 ΠῚ ; νἱ. 88. --- 

χρημάτων : 86. ἃ8 ΒΡΟΙ15 οὗ ψγὯΓ; ο, ὅ. --- 
εἵλωτας ἁρμοστάς: 840 ΘΧΑΡῬΘΓΔΙΙΟΗ, 

{πΠ6 τρίθγσθποθ Ὀοίηρ ῬΓῸΡ. ἴὁ {π8 

μόθακες, ΟΥ̓ Β0η8 Οὗ ΞρΑΓίδΔ 8 ὈΥ 5[ανθ 
τηοίμουβ, ον. 3. 9θ. Του βδηᾶον Ἠϊτη- 
5617 ννἃ8β ἃ μόθαξ ψῆὴο0 πηιιδύ ἤᾶνϑ σαὶηθα 
815. οἰ ΖΘ ΒηΪρ ὈΥ Πῖ5 οθἀποδίίοῃ τ] 

11 
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110 ἘΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 

Ἀ 

96 ἐπεὶ εὐτύχησαν, δεσπόται ἀναπεφήνασιν. ἀλλὰ μὴν καὶ 18 
ἃ ΄“ ’ οὺς ὑμῶν ἀπέστησαν φανεροί εἰσιν ἐξηπατηκότες " ἀντὶ γὰρ 

ἐλευθερίας διπλῆν αὐτοῖς δουλείαν παρεσχήκασιν " ὑπό τε 
Ἀ “ »“ “ ΄ῸὉΝ 

γὰρ τῶν ἁρμοστῶν τυραννοῦνται καὶ ὑπὸ δέκα ἀνδρῶν, 
ἃ ’ ’ » ε ’, ’ μὲ Ν 

οὺς Λύσανδρος κατέστησεν ἐν ἑκάστῃ πόλει. ὅ γε μὴν 
΄“Ὁ » , Ἀ Ἅ, Ν » “Ὁ 

100 τῆς ᾿Ασίας βασιλεὺς καὶ τὰ μέγιστ᾽ αὐτοῖς συμβαλό- 
μενος εἰς τὸ ὑμῶν κρατῆσαι νῦν τί διάφορον πάσχει ἢ εἰ 
μεθ᾽ ὑμῶν κατεπολέμησεν αὐτούς ; πῶς οὖν οὐκ εἰκός, ἐὰν 14 
ὑμεῖς αὖ προστῆτε τῶν οὕτω φανερῶς ἀδικουμένων, νῦν 
«ε ΄“ »ν , “ 

ὑμᾶς πολὺ ἤδη μεγίστους τῶν πώποτε γενέσθαι ; ὅτε μὲν 
Ν »ν “ Ν ’ ’ὕ ’ ε ΄“ ι05 γὰρ ἤρχετε, τῶν κατὰ θάλατταν μόνον δήπου ἡγεῖσθε" 

νῦν δὲ πάντων καὶ ἡμῶν καὶ Πελοποννησίων καὶ ὧν πρό- 
» »“» » 

σθεν ἤρχετε καὶ αὐτοῦ βασιλέως τοῦ μεγίστην δύναμιν 
ἔχοντος ἡγεμόνες ἂν γένοισθε. καίτοι ἦμεν πολλοῦ ἄξιοι 
καὶ ἐκείνοις σύμμαχοι, ὡς ὑμεῖς ἐπίστασθε: νῦν δέ γε 

110 εἰκὸς τῷ παντὶ ὑμῖν ἐρρωμενεστέρως ἡμᾶς συμμαχεῖν ἢ 
τότε Λακεδαιμονίοις - οὐδὲ γὰρ ὑπὲρ νησιωτῶν ἢ Συρακο- 

’ 50» ε Ν 3 ’ὔ ν ’ὔ » - σε: Ν ε ΄Ὁ“ὉΝ 

σίων οὐδ᾽ ὑπὲρ ἀλλοτρίων, ὥσπερ τότε, ἀλλ᾽ ὑπὲρ ἡμῶν 

»" ́ι αὐτῶν ἀδικουμένων βοηθήσομεν. καὶ τοῦτο μέντοι χρὴ 
3“ 072 Ψ ε ΄ ΄ Ν » 

εὖ εἰδέναι, ὅτι ἡ Λακεδαιμονίων πλεονεξία πολὺ εὐκαταλυ- 

115 τωτέρα ἐστὶ τῆς ὑμετέρας γενομένης ἀρχῆς. ὑμεῖς μὲν 

δ ἴτοο ο ]άγθη, ὈΡ ὑπ ἰππθποθ οἵ μϊ8 βαλόμενος : [ὉΓ καί, 566 οἢ ὥ. --- διάφο- 

ἔτη 8, ἀπ Ὀν Πἰβ Οὐ ἈΌΠΠν. 
13. ἐλευθερίας : {πὸ ρανίαπβ Ππδὰ 

βίοοι ΓΤ} ἃ5. {π6 ΟΠ δι ΡΟ ηΒ. οὐ 11}0- 

οτῖν ἴον ἀτοθοο; οὐ Ὑπὸ. 11. ὃ; ἀπ 

Βταβι αι 5᾽ ΒΡΘΘΟΙ, Ἴπο, ἵν. ὃς, --- δέκα 
ἀνδρῶν : 866 0ὁἢ 4. 2. --- ὅ γε μήν : ̓ηΐτο- 
ἀπιοθβ ἃ ΟἸἸπηαχ βίγοηριίποηρα Ὀν Ῥτο- 

ἸΘΡ 518; γε μήν αἴτον {Π6 γί. 4180 4. 8; 

11 γ. 1.14.2 4.18.) ν]. 1, 2.1... 

1.20; ς. 12. ὅθ6 οη 1. 7. -- Ασίας: 
885. ἃ ἀοεβίσηδίίοι οἵ {πῸὸ ΤΟΥΕΙ ἢ ΘΙη- 

ῬἾΤΟ, ΟΟΟΌΓΒ 480 ἴἱΥ, 8, ὃ. --- καὶ συμ- 

ρον ἤ: 866 ὁῃ 4. 19. 
14. προστῆτε: ριι ψοιγεείυεβ αἱ (δε 

μεαά. -- ἤδη : ΒΓ ρΊΠΘη8. ἴΠ86. ΒῈΡ., 
{πὸ τὶ ρ ἶθβί οὐ 41} ῬΘΟΡΙΘΒ μρ ἰο ἐλὺ5 
{ἱπιο, τη 6 στοαίθβι ΡΘΟΡ]Θ ἐλαΐ Λαβ εὐϑὺ 
εαϊδίεεὶ. ---- τῶν κατὰ θάλατταν : ΘαΪΥ. 
ἴο τῶν νησιωτῶν, ε7. Ῥο]ονν.--- τῷ παντὶ 

κτὲ. : 866 οἡ ἰϊ. 2. 22; ὁ αἰὰ ψοιι ἴηι 

δυογῃ τοϑροοῖ ποῦ υἱφογοιιδίψ. 
15. πλεονεξία : ατγγοσαποο, αὐτοραπῖὶ 

εἰοπιϊηίον ; οἴ. πλεονεκτοῦσι (Ὀ6]0}}) 6η- 

ἤῶγορ ἰἄεὰ αγτοφαπὶ αἰοπιΐπίοη ΟΥΔΥ. 



ἙΛΛΗΝΙΚᾺ ΠΠ. ς. 

κ᾿ » Ν 3 5} » Ὄ Ν οὙ 1 
γαρ εχοόντες ναυτικον ουκ εχόντῶν ὭρΧχΞΕετε, ουτοι δὲ ὀλίγοι 

" , ΕΣ ν 5 Ν ᾿ ε γ 
ὄντες πολλαπλασίων ὄντων καὶ οὐδὲν χεῖρον ὡπλισμένων 

“ ὮΝ 9 “' ’, ε »ἬἍ 8᾿ 

πλεονεκτοῦσι. ταῦτ᾽ οὖν λέγομεν ἡμεῖς " εὖ γε μέντοι ἐπίστα- 

σθε, ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, ὅτι νομίζομεν ἐπὶ πολὺ μείζω 

120 ἀγαθὰ παρακαλεῖν ὑμᾶς τῇ ὑμετέρᾳ πόλει ἢ τῇ ἡμετέρᾳ. 
ε Ἁ ᾿- 5 Ν 5 ,ὔ 

Ο μὲν ταῦτ εἰπὼν ἐπαύσατο. τῶν δ᾽ ᾿Αθηναίων 

πάμπολλοι μὲν συνηγόρευον, πάντες δ᾽ ἐψηφίσαντο βοηθεῖν 

αὐτοῖς. Θρασύβουλος δὲ ἀποκρινάμενος τὸ ψήφισμα καὶ 
΄Ὺ»- 5 ’ ν 5 ’ὕ -“» ΄ς-΄" » [7 

Ττοῦυτο ἐνεδείκνυτο, οτι ατειχιστου του ΠΣειραιως οντος ομῶὼς 

1265 παρακινδυνεύσοιεν χάριτας αὐτοῖς ἀποδοῦναι μείζονας ἢ 

ἔλαβον. 
ε “Ἁ Ν ϑ' » 5 ’’ 9.8.9 

ὑμεῖς μὲν γάρ, ἔφη, οὐ συνεστρατεύσατε ἐφ 
ε ΄“ ε -ν ὃ ὔ θ᾽ Ὁ “ ͵ θ ΕῚ ’ “Ἁ » 

μας, ἡμεις ὃέ γε μεῦ υὑμων μαχούμεθα ἐκείνοις, ἂν ιωσιν 

ἐφ᾽ ὑμᾶς. οἱ μὲν δὴ Θηβαῖοι ἀπελθόντες παρεσκευάζοντο 

ὡς ἀμυνούμενοι, οἱ δ᾽ ᾿Αθηναῖοι ὡς βοηθήσοντες. καὶ μὴν 

130 οἱ Λακεδαιμόνιοι οὐκέτι ἔμελλον, ἀλλὰ Παυσανίας μὲν ὁ 
ΟΝ ΄ 3 Ν ΄ , ᾿, » 

βασιλεὺς ἐπορέευέτο εις ΤῊΨΡ Βοιωτίαν τὸ τε οἴκοθεν έεχὼν 

’, Χ Ν 

στράτευμα καὶ τὸ ἐκ Πελοποννήσου, πλὴν Κορῶθιοι οὐκ 
ἠκολούθουν αὐτοῖς. ὁ δὲ Λύσανδρος, ἄγων τὸ ἀπὸ Φωκέων 

ἴω ἈΝ ΄Ν “ν᾽ 

καὶ Ὀρχομενοῦ καὶ τῶν κατ᾽ ἐκείνα χωρίων στράτευμα, 

ὅ ΒΔ Κβρθατο 77]αοὔ. ἱν. 3 ΟοἱΠΒ Δ 81η810- 
ΒουΒ ΘΟΙΠΡΟΙ ΠΩ͂, “ ΑΠα πηΥ πιογε- αυϊηῃ 
σου] 6 ἃ5 ἃ β8π0θ} ΤῸ τηᾶκθ6 ΠῚΘ 
ΠΌΠΡΘΓΙ ΠΟΙ. --- ἐχόντων, ὄντων, ὦπλισ- 
μένων : Βυιδύ. Ρατίϊο5. συ Πποτιὺ {ΠῸ ἁτί,, 
ΟΜΤ. 108, 2, ν. 2. “ῬαγίΟΙΡ165 Πἰκ6 
δα] οὔν 65. ΓΘ ΟΟΟΔΒΙΟΠΔΠ]Υ τπι5604 580- 

βύδη γον ουθη Μ]Πουΐ {Π6 ἀΥΌΪΟ]Ο, 
ἴῃ 8ἃΠη ἱπαθῆμιῖθ β6η86, θπῦ ΡΘΠΘΓΆΠΥ 
ΟἾΪΥ ἰπ {πὸ Ῥ] γα]. ὥρα οἡ ἴΪ. 1. 8. --- 

τῇ - - - πόλει : οοῃδί. 1 μείζω ἀγαθά. 

10. ὁ μέν: 1.6. [Π6 ΒΡΟΚοβιηδη οὗ [Π6 
ΘΏΨΟΥΒ ΠΟ ΔΤ ΤΠ ΘΗ Γ]ΟΠΘΩ ἴῃ Τ. --- πάν. 
τες κτέ. : [Π6 ὉΠΑΠΙΤΉΙΥ οὗ {Π6 ἈΒΒΘΠΙΌΙΥ 

Βυσροβίβ {πα ὑπ6 ΟἸΙΡΆΤΟΠΙΟ ΡΑΥΥ ἴῃ 
ΑΥΠ6Π8, 5111] βίγτοπρ' αἴΐου {πῸὸ Ἠ θβίογα- 

ἰΐοῃ (868 ΟΠ 1. 4), πα Ἰοϑὺ ᾿ηῆποπηοορ. 

- τὸ ψήφισμα : 00]. 866. αἴθον {Π6 1468, 
οὗ βαγίῃρ πη }0] 164. ἴῃ ἀποκρινάμενος, 
λαυϊηᾳ φίυοη {6 γοβοίπϊοη α8 απ απ ϑισον.. 
ΟΥ Ἰλιοά. χὶ. 12 τὴν ἐναντίαν ἀπεκρίνατο 

γνώμην. “ΤῸ ϑῆγνουβ οὐ 8. Του ρἢ 

βίαίθ οοὐἹᾶὰ ποῦ 6 ργθβθηῦ αὖ {π6 

ἀοΠ ουαίϊοπβ οἵ {πῸ ἐκκλησία, ἀπ 50 

ΓΉΓΑΒυ θα ]τπ|85 ΘοΙηπηππἰοαΐοϑ 0 {Π6Πὶ 

{πΠ6 ψήφισμα ἃ5 ἴΠ6 ΔΏΒΥΘΙ ἴο ἘΠΕῚ 

τοατοβί. [ΚΌΓΖ. --- παρακινδυνεύσοιεν: 

τυοι αἱ γἱδῖς τμοῖν αἰΐ. 
17. πλήν : ἃ5 60η].; 566 Η. 768 4. ΟΡ 5. 

{π6 ΔπΆ]ορῪ οἵ ΕἾ. ηναΐβ (1. τὴ ἃ 515) 
ἴο {Π18 “Δάν Ὀ]411Ζοα ἔοττη οἵ πλέον.᾽ 
- κατ᾽ ἐκεῖνα : ἐπ ἐλαὶ τεσίοα. (7. ν. τ. 
Ἰ. --- ἔφθη γενόμενος : αὐγίυοεί δεγογε 
Ῥδυβδη188. 
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118 ΞἘΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 

» Ν » “4 ᾷε ’, ’ ν Ν 

185 ἔφθη τὸν Παυσανίαν ἐν τῷ ᾿Αλιάρτῳ γενόμενος. ἥκων δὲ 18 

οὐκέτι ἡσυχίαν ἔχων ἀνέμενε τὸ ἀπὸ Λακεδαίμονος στρά- 
» Ν Ν Φ ᾿ ν Ν Ν ““ “ ε ’,ὔ 

τευμα, ἀλλα σὺν οἷς εἶχεν ῃει πρὸς τὸ τεῖχος τῶν ᾿Αλιαρτίων. 
»“" Ν 

καὶ τὸ μὲν πρῶτον ἔπειθεν αὐτοὺς ἀφίστασθαι καὶ αὐτο- 
’ ’ Ε] ἃ Ἁ ΄“- ’ Ν » » .“-ἤ 

νόμους γίγνεσθαι" ἐπεὶ δὲ τῶν Θηβαίων τινὲς ὄντες ἐν τῷ 

140 τείχει διεκώλυον, προσέβαλε πρὸς τὸ τεῖχος. ἀκούσαντες 19 

δὲ ταῦτα οἱ Θηβαῖοι δρόμῳ ἐβοήθουν οἵ τε ὁπλῖ ὶ ῦτα οἱ Θηβαῖοι ὃδρόμς ή πλῖται καὶ 
ΒΝ - ε ΄ Ν ον ν ’ Ν , 

οἱ ἱππεῖς. ὁπότερα μὲν οὖν, εἴτε λαθόντες τὸν Λύσανδρον 

ἐπέπεσον αὐτῷ εἴτε καὶ αἰσθόμενος προσιόντας ὡς κρατή- 
ἧ "ὦ Υ - ὝΨΑΓ ΄ “ Υ͂ 4 

σων ὑπέμενεν, ἄδηλον: τοῦτο δ᾽ οὖν σαφές, ὅτι παρὰ τὸ 

146 τεῖχος ἡ μάχη ἐγένετο: καὶ τρόπαιον ἕστηκε πρὸς τὰς 

πύλας τῶν ᾿Αλιαρτίων. ἐπεὶ δ᾽ ἀποθανόντος Λυσάνδρου 
Ε εν Ν Ν μὴ δέ 5» μβ «ε 
ἔφευγον οἱ ἄλλοι πρὸς τὸ ὄρος, ἐδίωκον ἐρρωμένως οἱ 
Θηβαῖοι. 

κ ΄, ε ΄ Ε ΄, ε ΄ ε 

τε καὶ στενοπορία ὑπελάμβανεν αὐτούς, ὑποστρέψαντες οἱ 

ε ΙΑ, » “ ’ Ν , 

ὡς δὲ ἄνω ἤδη ἦσαν διώκοντες καὶ δυσχωρία 30 

160 ὁπλῖται ἠκόντιζόν τε καὶ ἔβαλλον. ὡς δὲ ἔπεσον αὐτῶν 

ὃ 18. οὐκέτι κτέ.: πὸ ἰοηθοῦ πιιΐοιὶῃ 
ατθαϊε. “Ὕἷ]πθ ποραΐϊνο ὈθΙοηρΒ. ἴο 

ἴῃ ΔΡΡΟΒ. 1} ὁπότερα. “ὙΥ̓ΒΪΟΝ οὗἁὨ 16 
ὕνγ ὙἱΘΒ 15 {6 15 ππορσίαϊη, ν ΒΘ ΊΠΟΥ 

Ροί {πὸ Ῥαγίϊο. ἀπ {πὸ ἤηϊΐθ νου; 

566 ΟἿ. 7. 234. --- τὸ ἀπὸ κτέ. : ἈΠῚΒῈ8] 
ἴο0Γ τὸ ἐκ Λακεδαίμονος στράτευμα ἃ8 ἴῃ 

1, [Ι͂ὴ {Πὶ8 806, ἀπό την ἱπιϊπλαῖο 

ποῖ ΟἿΪΥ {Π6 ἰοεαὶ πὰ {Π6 βιιδίαϊη- 
ἵπῷ ΒΟΌΓΟΟΘ. --- ἔπειθεν : αἰΐοηιρίοα ἰο 
ῬΡεγδμαείο. 

19. ἀκούσαντες κτέ.: οἵ {Π| Βοί(1ηρ- 
οὐ οἵ {ὸ “ΠΟ Π ἉΤΠῚΥ ΧΟ. ΠᾺΒ 
τηϑο πὸ πιρηϊίοη. Αοο. τὸ ΡΙαΐ. 1, γ5. 

28, {πὸ ΤΠ ΟΡ 5 π δα τοσοὶνοα ΤΟΥ̓ΠῚ ἃ- 

(0) οὗἩ ἧ ΤΥ βα που 5. ῬΓΟΡΟΒοαῖ ἀἀἄναπορ 

ἀραϊηβ Ἡ]ασίιβ {Πτοὰ ἢ ΔΠ ἰπἴρυ- 

σορίοα Ἰθίίοῦ βοηΐ Ὁ. ΤΥ Βα ποτ ἴο Ῥδὰ- 

ΒΔΏΪΆΒ, ἀπ δα ἀτὐτὶνοα {ποτ ὈΘίοσο 

ἴση. ΑΔ Ρατγί οἵ {πο ]ῦγ στην Ππδα ὈΘοη 

βἰατιοηοα ἴῃ {πῸ ἴον ; {Π6 τοβί σο- 

τα] Πθα οὐδ᾽ 6.---ὁπότερα κτέ.: {Π|Ὸ ἔν ο 
ΟΡΡοβρά οἸδιδο8β ἱπίεοα πορα ὈΥ εἴτε ἅτ 

Τβαπθν Ππδ4 ποΐ ΤΟγοβθθὴ {Ππ|Ὸ αἰίδοκ 
ΟΥ δα ῬαγΡοΟβοΙν ἀὐνναϊτοα 1. ΤΠδὲ 

{Π6 αἰΐδοϊκ το0Κ Ρῥίδοο, οἰθασὶν ΤΟ] ΠΟ Β 

{τοῦ ὑπὸ ν ΠῸ]6 Παγγαίνο. --- λαθόντες 

ἐπέπεσον : {Π6 ΠΙΟΤῸ πἰδι8} Ατί, Ἰάϊο πη 
18 ἔλαθον ἐπιπεσόντες. ὥρο οἢ ἔφθη 
γενόμενος 17. --- ὡς κρατήσων : οοη)- 
αἰεὶ ὁ υἱοείοντῃ ;Σ ἴπ6 γΡαγίϊο, ἀθποίοβ 
οδπ86, ποῦ ῬΌΤΡΟΒΟ. --- παρὰ τὸ τεῖχος: 
ἦ.6. ποῖ ἴῃ {πῸ ΟΡ ῃ ἢρ]α. --- πρὸς τὰς 
πύλας: δ0ο. 1} ἕστηκε ἱπρ] νη; 
τηοίϊοη. --- ἔφευγον κτέ. : ἀοο. ἴοὸ ῬΊ]αΐ, 
1,γ)5. 28, ΟἿΪΥ ἃ ἴθνν ΟΓΟ 8] ἴῃ ἴῃ ἐπ 
Ῥαῖι 1, ας 1000 Ρουβη θα ἴῃ {πὸ Πρ, . 

- τὸ ὄρος : ΤΡ Ίσί πὶ, ἃ ΒΡῸΣ οἵ Μι. 
ΠΟΙ σοη, ΠΘΓΘ ΤΠ ΚΟΒ ἃ ΠΟΆΓ ἈΡΡΓΙΌΔΟΙΝ 

ἴο Τακο Οὐραῖβ, οα. Πο ἢ Ἡδ]ατσίι8 
νὰ 5 βι{παϊοα, 

20. ἄνω: “οῃ {πΠ60 Βοὶρ 8." --- οἱ 



ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΙ. ς. 

,ὕ “ἡ “ ε »“» ΝῚ 5» Ἁ ΄ς Ἁ ΕῚ ’, 

δύο ἢ τρεῖς οἱ πρῶτοι καὶ ἐπὶ τοὺς λοιποὺς ἐπεκυλίνδουν 
͵ὕὔ » Ἀ ,ὔὕ ἣξ “ ΄ » 7 

πέτρους εἰς τὸ κάταντες καὶ πολλῃ προθυμίᾳ ἐνέκειντο, 

ἐτρέφθησαν οἱ Θηβαῖοι ἀπὸ τοῦ κατάντους καὶ ἀποθνή- 
» κα ,ὕ “ἡ ’, 

σκουσιν αὐτῶν πλείους ἢ διακόσιοι. 
. 9 δ 5 “-“ 

ταύτῃ μὲν οὖν Τῇ 

156 ἡμέρᾳ οἱ Θηβαῖοι ἠθύμουν, νομίζοντες οὐκ ἐλάττω κακὰ 

θέ ἢ πε έναι - τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ, ἐπεὶ ἤσθοντο πεπονθέναι ἢ πεποιηκέν ἢ ὑστεραίᾳ, ἐπεὶ ἡσθοντ 

ἀπεληλυθότας ἐν νυκτὶ τούς τε Φωκέας καὶ τοὺς ἄλλους 
ν » ε ’ » , ΄- Ἀ » ’ 

απαντας οἴκαδε εκαστους, εκ τουτου μεῖζον δὴ ἐφρόνουν 

3... κ᾿ ΄ 
έἐπυ Τῷ γέγενημένῳ. 

Ν᾿ οἷν καν ΄ 
ἐπεὶ ὃ αὖ ὁ Παυσανίας ἀνεφαίνετο 

᾿»» Ν 5 ς ’ὔ ’ 5“ 5 Α͂ 

160 ἔχων τὸ ἐκ Λακεδαίμονος στράτευμα, πάλιν αὖ ἐν μεγάλῳ 

165 Θηβαίων πολὺ μεῖζον φρόνημα ἐγίγνετο. 

ὃ ’ ε “ “ Ἁ λλ Ν ἐφ ’ Ν 

κινουνῳ Ὥγουντο ειναι, Και πο ν εφασαν σιώπην Τε και 

5 ΄ὸ ον ἴω 

ταπεινότητα ἐν τῷ στρατεύματι εἶναι αὐτῶν. ὡς δὲ τῇ 
ε 4“ ν . “ἊἉ 5 ’ὔ ’,’ ν 

ὑστεραίᾳ οἵ τε ᾿Αθηναῖοι ἐλθόντες συμπαρετάξαντο ὅ τε 
“- Ν τς 

Παυσανίας οὐ προσῆγεν οὐδὲ ἐμάχετο, ἐκ τούτου τὸ μὲν 
ὁ δὲ Παυσα- 

νίας συγκαλέσας πολεμάρχους καὶ πεντηκοντῆρας ἐβου- 
, ’ Ε 

λεύετο πότερον μάχην συνάπτοι ἢ ὑπόσπονδον τόν τε 
,ὔ » ““ ἈΝ ἣς 5 5 » ,ὕ 

Λύσανδρον ἀναιροῖτο καὶ τοὺς μετ᾽ αὐτοῦ πεσόντας. λογι- 

ζόμενος δ᾽ ὁ Παυσανίας καὶ οἱ ἄλλοι οἱ ἐν τέλει Λακεδαι- 
τ , ε ’ ὃ λΧ Ν ν Χ Ν » 5 “ 

110 μονίων ὡς Λύσανὸορος τετελευτηκὼς εἴη καὶ τὸ μετ᾽ αὐτοῦ 

στράτευμα ἡττημένον ἀποκεχωρήκοι, καὶ Κορίνθιοι μὲν 

ὁπλῖται: ἴ.6. οἵ {πΠ6 Το ΔΘ ΠΟ Ϊ8Π8. --- 
αὐτῶν: ἰ.6. τῶν διωκόντων. --- ἐτρέφθη- 
σαν: ἴογ {π6 ἴΌΓΠῚ, 566 0 4. 14. 

21. μεῖζον δὴ ἐφρόνουν. τ0εγ6 Ἔποοιι- 
αφοή, οΓ,. 22. --- πάλιν αὖ. ἔοππᾶ ἰο- 
Βοίμοσ 4180 συ. 1. ὃ, 4. 40; οὗ αὖ πάλιν, 

ἵν) 8. Ὁ1...35}2., Ὁ} 1. δὲ, ἀν. 4..,.10:-- 

ἔφασαν: ρμαδῦ 1 σϑΐθσθποθ ἴὸ {Π6 
{{π|6 Π6η {Π18 βίαϊθιηθῃΐ νγἃ8 τηδ 0 
ἰο ἴπ6 Δυΐπου, οἰ νἱ. 2. Θ᾽; 4. 12. --- 

πολλὴν σιωπὴν κτέ. Ἃἀεερ 5ϊΐεπος αἀπαὶ 
αἰο͵εοίϊϊοη. 

22. οἱ ᾿Αθηναῖοι κτέ. {πΠ6 ΤΊ ΘΡΔΠ8 
μα [ηἰτυβίρα {Π6 ἀρΐοποο οὗ {Πρ6]ν οἰ 

ἴο ἐπ6 ΑὐΠοηἶδη5 δ ηα Ππαα σοπθ ἔουτῃ 
ἴο τηθϑύ ΤΑυΒΆ ΠΟΥ αὖ Ἠα]ϊατίιιβ. ΤῊΘ 

ΑΒΘ μΐδηβ θὰ Ὀν ΤἬγαΒυ θα 5. Π88- 
ἰθπρα ἴο Ἰοίη ἴπθηη, ποῖ {παι Ῥϑι- 

54 1885 ἀροβϑυϊηδίϊοη νγὰ8 Κποη. Ρ]αί. 
15. 28; 29.--- τὸ... φρόνημα: 0058. 
1π6 Ροβί(οη οἵ πολὺ μεῖζον, ν»ν ΠΙΘἢ πηιιδὺ 

Ὀ6 Ῥ͵βα. --- πολεμάρχους - 566 οὁῃ ἴΪ. 4. 
91. 

29. λογιζόμενος κτέ. : ἀοι]6 8π8- 
οΟΙαῖπμοη. Τὴ Ῥαγίϊο. οοπβί. νγου]Ἱᾶ 

παΐατΤΑ ΠΥ οοπίϊππιθ τ] λογιζόμενοι δέ 
Ἰηβίρϑα οὗἉ ἐλογίζοντο δέ. ΑπΩ͂, ἔτ Ί ΠΟΥ, 

ΒΙπ06 {Π6 ΘΟΠΟΙ] αδβίοῃ οἵ {Π6 ὙὙΠ016 βεπύ. 

179 

21 

22 
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; » ΕἸ , » -“ ε Ν ’ 

παντάπασιν οὐκ ἠκολούθουν αὐυτοις, οἱ δὲ παροντες 

ἘΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 

" 
ου 

’ , » , Ν Ἁ Ἀ ε Ν ε 

προθύμως στρατενοιντο ᾽ ἐλογίζοντο δὲ και ΤΟ ἱππικὸν ὡς 

Ν Ν 5 ’, , Ν Ν ΕἸ ϑΝ, 9Χχ’ ν Ν Ν ’, 

τὸ μὲν ἀντίπαλον πολύ, τὸ δὲ αὑτῶν ὀλίγον εἴη, τὸ δὲ μέγι- 
σ ε Ἀ ε Ν ΄“ ’ ΜΝ ΄σ » Ἀ 

118 στον, οτι οἱ νεκροὶ ὑπὸ τῳ τείχέι εκειντο, ωστε οὐδὲ 

΄ 5 ὃ ν ὺς " εἶ ἣν ΄ ε . » " 
κρειττοσιν ουσι οια τοὺυς απὸ Τῶω πυργὼων βᾳ ιον εἰὴ αν- 

’, Ν . ἡ ’ὔ “ » » “ Ν Ἀ 

ελέσθαι ὲ διὰ ουν παντὰ ταῦυτα ἔδοξεν αυτοις τους νεκρβροῦυς 

ε ’ » “ 

ὑποσπόνδους ἀναιρεῖσθαι. 
“Ὁ “ ν 

οἱ μέντοι Θηβαῖῳ, εἶπον ὅτι 
" “Δ "» “ Ν ͵ὕ ᾽ ᾿ “(ἐγ δὰ ΕῚ ,ὔ » 

ουκ ἂν ἀποδοῖεν τους νεκρους, ει μὴ ἐφ ῳτε απιεναι εκ 

180 τῆς χώρας. 
«ε Ν ν ’ὔ »-“ ν 3, Ε] ΄ 

οι δὲ ασμέενοι τε ταυτὰ ἡκουσαν και ἀνελό- 

Ν Ν -“ 

μενοι τοὺς νεκροὺς ἀπήεσαν ἐκ τῆς Βοιωτίας. τούτων δὲ 
΄ ε οἶδ; ΄, 52.7 διῶ ε Χ 

πραχθέντων οἱ μὲν Λακεδαιμόνιοι ἀθύμως ἀπήεσαν, οἱ δὲ 

Θηβαῖοι μάλα ὑβριστικῶς, εἰ καὶ μικρόν τις τῶν χωρίων 
5» ’ ’; 50.23ἅ,. 3 Ν « ,ὔ ν ἈΝ ἈΝ 

του ἐπιβαίη, παίοντες ἐδίωκον εἰς τὰς ὁδούς. αὕτη μὲν δὴ 

186 οὕτως ἡ στρατιὰ τῶν Λακεδαιμονίων διελύθη. 
«ε ’ 

ὁ μέντοι 
Ἀ “ ,ὕ Ἂ Ἀ ’ 

Παυσανίας ἐπεὶ ἀφίκετο οἴκαδε, ἐκρίνετο περὶ θανάτου. 
’; » » » Ἔτι ῊΝ οσ ,ὔ » ε ’ 

κατηγορουμένου δ᾽ αὐτοῦ καὶ ὅτι ὑστερήσειεν εἰς ᾿Αλίαρτον 

τοῦ Λυσάνδρου, συνθέμενος εἰς τὴν αὐτὴν ἡμέραν παρ- 
᾿ὕ Ν σ ε ’ὔ » » 5» ’; » »-“ Ἁ 

έσεσθαι, καὶ ὅτι ὑποσπόνδους ἀλλ᾽ οὐ μάχῃ ἐπειρᾶτο τοὺς 
Ν "» - Ν ως Ν “Ὁ “ 5 ’ 

190 νεκροὺς ἀναιρεῖσθαι, καὶ ὁτι τὸν δῆμον τῶν Αθηναίων 

ὅ ἴ5. ἔδοξεν κτέ., {118 ἀραὶη ἸΏγΟΙΥΟΒ. ἃ 
Οπδηρθ ἴσοι {πὸ ποπῃ. τὸ {ΠπῸ ἀαἴ.; 566 Οὴ 

2. 21. --- ἠκολούθουν : ΓΛ 86 οἱ ἰπηρΐ. 
πα. ΤῸ 1 Ῥτθβ. ᾿πὰ. οἵ αἰτν. αἶβο. 50. ἅ180 

ἔκειντο ὈΘΙον ; ἃ. 243, ν. 3; Η. 9050. (ἡ 

νἱ1. 1.34; 1..7.8.-- τὸ δὲ μέγιστον δἃοο. 
ἴπ ἈΡΡΟΒ. 11} ὅτι... ἔκειντο, (ἃ. 137,Ν. 
3... 620 Ν. --- οὐδὲ κρείττοσιν οὖσι. πο! 
εὐθη ἐ{ {μεν τὐόγο υἱοίοτίοιιδ. ---- ὥστε εἴη : 

1{π6 τᾶτο ορῦ. ψἢ ὥστε 8 πδοᾶ Ῥο- 

ὁδιβο οὗ {π6 ἱπαϊν, αἶδβο, -- τοὺς ἀπὸ 
τῶν πύργων : “ΤΠ 056 ὙΠῸ γγ6ΓῸ {Πγϑαῖθη- 
ἴῃ’ 1 6Π} ἔσοπι {ΠῸ ΤΟΥΟΙΒ ἢ; 5866 ΟΠ 1. 

22. 
24. ἀπήεσαν : {1 τοροίτ τοι οἵἁὨ {18 

ὑογὰ 8 ποῖ {γον Ὀ] ΘΕ ΟΠΊθ, βίποο ἴῃ {Π|Ὸ 

Βοοοπα ο886 ἴπῸ δᾶν. ἀθύμως ΟΧΡΓΙΟΒΒΟΒ 

1π6 πηδίη ἰᾷθα, Δοο. το ῬΙαΐ, 1.28. 29, 
πον τοιανποα {πγοὰρῖ ῬΠΟΟΙΒ, ἅμα δὖ 
ῬΑΠΟΡΘΙΙΒ ποᾶν {πὸ θογάθν, οὴ {πὸ τοδα 

ἴτοπι ΟΠδοσοπθα τὸ Τ)ο]ρῖ, Ὀατὶρα 

Τινβαθου πα ογθοίθα ἃ ΠΠΟΠΠΘηΐ. 

--- μικρόν : δᾶν. ---τού : απηηδοα 8. -- 
οὕτως : 8566 ὁἢ ἸΪ. 4. 17. 

25. ὅτι ὑστερήσειεν, ἐπειρᾶτο, ἀνῆκε: 
πῃ ἰπαττ, αἶδο, ΑΥ̓ΤῸΣ ἃ ΒΘΟΟΠΟΆΤΥ ἴθ η86, 
16 ΔΎ. ἱπα, πᾶν 6 σπδηροα ἴο {Π6 

ορί., ἃ5 ἴῃ ἴπ0 ἢγβί οᾶδθ, Οὐ τϑιηδίη 
ἘΠΟΠΔ Προ ἃ8 ἴῃ {πῸ Ἰαβῦ; θαΐ δη ἱτηρΐ. 
ΟΓ Ρ᾽αρῖ. ἱπᾷ. ἴβ τΟρΌ]ΑΥΙΥ τοίαϊποα 
ἴον ννδηΐ οἵ ἃ σου Ροπἰηρ ορί. ἕοστη. 

α. 242, 1 ὃ κι; Η. 98ὅ ὕ, ο; ΟΜΤ. 

τὸ, 74. --- ἀλλ᾽ οὐ: 566. οἡ ἴ. 7. 20. -- 
ὅτι ἀνῆκε: δος, ἴο Ῥαιιδ, 11]. ς, 8, ΒΘ 

24 

ὩὉ 



ἙΛΛΗΝΙΚᾺ ΠΙ. ς, ΙΥ͂. τ᾿ 

“Ἁ Ν 

λαβὼν ἐν τῷ Πειραιεῖ ἀνῆκε, καὶ προς τούτοις οὐ παρόντος 
5 θὰ ’ ’, 5 “ ,ὕ Ν » ΕῚ 

εν ΤῊ δίκῃ. θάνατος αυτου κατεγνώσθη: και ἔφυγεν εις 

Ν “ ,ὔ 

Τεγέαν, καὶ ἐτελεύτησε μέντοι ἐκεῖ νόσῳ. 
« 

τὴν Ἑλλάδα ταῦτ᾽ ἐπράχθη. 

κ “" 

κατὰ μὲν οὖν 

Ἂ: 

Ὁ δὲ ᾿Αγησίλαος ἐπεὶ ἀφίκετο ἅμα μετοπώρῳ εἰς τὴν 
“ Ἕ ’, Ν Ν ΄’ »» Ἂ) 8 ’ 

τοῦ Φαρναβάζου Φρυγίαν, τὴν μὲν χώραν ἔκαε καὶ ἐπόρθει, 

πόλεις δὲ τὰς μὲν βίᾳ, τὰς δ᾽ ἑκούσας προσελάμβανε. 

λέγοντος δὲ τοῦ Σπιθριδάτου ὡς, εἰ ἔλθοι πρὸς τὴν Παφλα- 
δ γονίαν σὺν αὐτῷ, τὸν τῶν Παφλαγόνων βασιλέα καὶ εἰς 

λόγους ἄξοι καὶ σύμμαχον ποιήσοι, προθύμως ἐπορεύετο, 
΄, ΄ 2 κ᾿ κ΄ 9 ΄ὕ " 5. ὍΣ Αι 

πάλαι τουτου ἐπιθυμῶν, του ἀφιστάναι τι ἔθνος απο 

βασιλέως. 

᾿Επεὶ δὲ ἀφίκετο εἰς τὴν Παφλαγονίαν, ἦλθεν ἴοτυς καὶ 
’ 3 ᾽’ Ν Ν ,ὔ « Ν. , 

10 συμμαχίαν ἐποιήσατο. καὶ γὰρ καλούμενος ὑπὸ βασιλέως 

ὅ πᾶ δ᾽γθδᾶγν Ὀθθὴ ὑ]6 4 οἡ {Ππ|8 σἤδυρΘ 
᾿πηπ]Θ Ἰαίθιν ἰοῦ Π18. σϑίατη ἔτο πῃ] 
ΑΥΠρ6η5, Ραΐ μα Ῥθθη δοαυϊ{64 Ὦν ἃ 
5168] τη 87} ΟΥἹν οὗ {πὸ οουτύ οἵ ΕΡΠΟΥΒ 

8 Π4 ἀϑγοηίαβ. 
Βοοκ ΙΥ. Ααὐαΐπμηπ οἵ 396 ἴο 989 

ΒΟ. ἀτοίο, ΟΡ. 1ΧΧ1]ἠῚΠ-ΧΧΥ,, 
8πα Ουγίϊα8, Β. ν΄. ΟΠ Δ}. ἰν. 

1. ΟΠδρ. 1. Ἅ4γεείαιις ἱπυααε5 Ῥλτγησία 
(1); πιατοῖιο5. ἰλθηοα ἵπίο ᾿Ἐαρἠϊαφονῖα 
(ῷ, 5.); πεφοίϊαϊος ἃ πιαγγίαφεα αἰΐΐαγποο 
ν᾽ Οἱῃ5, κίηφ οὔ με Ῥαρλίασοπίαηϑβ (4-- 
16); τυἵπίεγβ αἱ 7)αβογίιπι (18, 10). 
Ῥλαγπαθαξιιβ τοιΐίβ α αἰεἰαοσἠπιεπί οΥΓ 
Οατεοῖς (11--19.,, διέ 15 ἴπ ἐτιγτι ἀογεαίες, 
απαὰ ᾿ϊβ8 σαπὶρ σαρίιγοα ὃψ Πετῖρρίααϑ. 
7Ζρεβογίϊοη ὁ0Γ. ϑριμιγιάαίες (20--28). 
Ῥεγβοπαὶ ἱπίοντυϊειυ δείιυεοη Αγοϑίϊαιιϑ 
απὰ ῬΠατγπαθαξιις (29--38) ; οοπιραοΐ οὕ 
ϊοπα 5}1ρ τυὐίλι ἐλ ἰαίίογ᾽ 5 5οη (39, 40). 
γι αταιυαὶ 977 ἰκ6 ΟὙφοΐς αὐπὶῃ ἰο ἐλ 

Ττοαά (41). , 

1. μετοπώρῳ: 995 Β.6. ΤΠΘ παιτγᾶ- 
τἰἴοη οἵ {π6 ἀθραὰβ οἵ Αρβθβι!ασβ ἴῃ 

Αϑβῖα, Ὀσόκθϑη οἵ αὖ 11]. 4. 29, 15. ποθ τὸ- 

ΒΕΠη6Ω. --- τὴν τοῦ Φαρναβαζου Φρυγί- 
αν: {π6 πᾶπι6 οἱ ἃ ρίδοθ τηᾶν ἰᾷΚθ ἃ 
σθη. οὗ Ῥοββθββοῦ; οὐ ΤΊμπιο. 1. 157 

Πύδναν τὴν ᾿Αλεξάνδρου. 
ὦ. Σπιθριδάτου: οἰ [1ϊ. 4. 10. --- 

ἄξοι: εΓ᾽ 29 ὡς οἴοιτο συναγαγεῖν αὐτῷ 
ἂν εἰς λόγους Φαρνάβαζον. --- τούτου : ἅΠ 
οι ρ μαύϊο δηὐοραίίοπ οὐ {π6 ἱπῇ. 

γΥ ΠΙΘῊ ΓΟ]]Ονν 5 ἃ5 ἈΡΡΟΒ. ΔΠ6 (885 ΔΙΑ Υ 8 
ὙΠΘΠ ἴῃ ΔΡΡΟΒ.) Ὑυἱ 1 ὑπ τ΄. ; 566 0ἢ 

1ϊ.. 3. δ9. --- πάλαι : ἰοης απὸ; ἴοΥ 18 τι88 
ὙΠ ἃ ῬΥΘ5., 566 α. 200, ν. 4; Η. 820. 

- βασιλέως : 1.6. {πὸ ἀτοαῦ Κίηρ. 
ἘῸΓ {Π6 οΟΠββίοθ οὗ {Π6 δτΐ., 8566 

Η. 000 ο. 
3." Ὄτυς: Κίηρ' οἵ {πὸ ῬΑΡΕΙΑΡ ΟΠ 88, 

οΓ Αγ65. 3. 4. --- καὶ γὰρ κτέ. : ΘΧΡΙΔΙΠΒ 
1π6 ἔδοῦ οὔ [8 Ἰοϊπίπρ ἴ86 ΚΙηρ᾽ 5, 

ΘΏΘΙΏΥ, ο΄. 6, 
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182 ἘΒΝΟΦΩΝΤΟΣ 

οὐκ ἀνεβεβήκει. πείσαντος δὲ τοῦ Σπιθριδάτου κατέλιπε τῷ 

᾿Αγησιλάῳ Ὄτυς χιλίους μὲν ἱππέας, δισχιλίους δὲ πελτα- 
στάς. χάριν δὲ τούτων εἰδὼς ᾿Αγησίλαος τῷ Σπιθριδάτῃ, 
Εἰπέ μοι, ἔφη, ὦ Σπιθριδάτα, οὐκ ἂν δοίης "Οτυϊ τὴν 
θυγατέρα ; Ἰ]ολύ γε, ἔφη, μᾶλλον ἢ ἐκεῖνος ἂν λάβοι φυγά- 

δος ἀνδρὸς βασιλεύων πολλῆς καὶ χώρας καὶ δυνάμεως. 

τότε μὲν οὖν ταῦτα μόνον ἐρρήθη περὶ τοῦ γάμου. μ ἤθη περὶ τοῦ γάμ 
τς δὰ 
επει 

δὲ Ὄτυς ἔμελλεν ἀπιέναι, ἦλθε πρὸς τὸν ᾿Αγησίλαον ἀσπα- 

σόμενος. ἤρξατο δὲ λόγου ὁ ᾿Αγησίλαος παρόντων τῶν 
τριάκοντα, μεταστησάμενος τὸν Σπιθριδάτην, Λέξον μοι, 
» }5 
ἔφη, ὦ Ὄτυ, ποίου τινὸς γένους ἐστὶν ὁ Σπιθριδάτης ; ὁ δ᾽ 
εν σ “ 
εἶπεν ὅτι Περσῶν οὐδενὸς ἐνδεέστερος. Τὸν δ᾽ υἱόν, ἔφη, 
δ 9 ϑ -“ «ε ’ 5» ’ 3 8 4 Ν Ν 

ἑώρακας αὐτοῦ ὡς καλός ἐστι; Τί δ᾽ οὐ μέλλω ; καὶ γὰρ 
ε ᾿, , “-“ 

ἑσπέρας συνεδείπνουν αὐτῷ. 
΄, ᾽ κι ΄ 5 

τέρα αὐτοῦ καλλίονα εἶναι. 

Τούτου μέν φασι τὴν θυγα- 

Νὴ Δί, ἔφη ὁ Ὄτυς, καλὴ 
΄ 3 ΟΣ ΠΡΕᾺΣΝ , με » Ν ΄ ΒΝ ΄ 

γάρ ἐστι. Καὶ ἐγὼ μέν, ἔφη, ἐπεὶ φίλος ἡμῖν γεγένησαι, 

συμβουλεύοιμ᾽ ἄν σοι τὴν παῖδα ἄγεσθαι γυναῖκα, καλλί. 
Ἀ «- - “ἘΣ. ἣν ν Ν 5 9 ,’ 

στὴν μὲν ουσαν, ου τι ἀνδρὶ ἥδιον ; πάατρος ὃ ευγένεστα- 

του, δύναμιν δ᾽ ἔχοντος τοσαύτην, ὃς ὑπὸ Φαρναβάζου 
5 Ν ν ΄“ Θ᾽. ν ’, ΄ - 

90 ἀδικηθεὶς ουτω τιμωρειται αὐυτον, ὠστε φυγάδα πασῆὴς τὴς 

4. τὴν θυγατέρα: ἃ ἴπ5}} το {18 
ἀδαρηίον δ Ῥορη ἴΠπΠ6 οοσοαβίοη οἵ 

ΒρΡΙΓσ  ἀαίθβ᾽ ἀθβογίίοη ἔγοιη ΤΠ ΠΆΤΠἃ- 
ῬαΖζιβ. ὅ6θ οὐ ἰἰὶ, 4. 10. ---- φυγάδος : 
ἈΡΡΟΒ. οἱ ἀνδρός, Ββ66ὸ Η. θ28 ἃ. 8, 

θυγατέρα. 
5. ἀσπασόμενος : ἰο ἑαζε ἰεαῦε οἵ, 
6. λέξον: ς΄ εἰπέ 4. ---- ἐνδεέστερος : 

86. τὸ γένος (γένει), ς΄, νἱῖ. τ. 29 Λυ- 

κομήδης γένει οὐδενὸς ἐνδεής. --- τὸν 

υἱόν : ε7 11. 4. 10. ἘῸὸτ {ΠῸ οοπῃβῖ,, 5606 
Η. 8718. --- τί... μέλλω : ἃ οοἸ]οαιῖα] 
Τοσιυΐϊα, νυ ἢ} {ΠῸ 1ηἴ., νυ 1 ἢ 18. οὐίοη 

ἴο 6 Βυρρ! θα, τ. ὅρη. δ5, 8,2, Ἡΐλν 
8)οιάπι 1 ᾿ᾶνθ βθθὴ πἰπι 70 δὲ 
διιγα 1 καυε. --- καλὴ γάρ ἐστι: γάρ ἰη- 

ἰγοποθβ {Π6 σρᾶβοη ἴον {πΠῸ ἈΠ πηᾶ- 
{ἶἰνθ νὴ Δία. Ὑὲ8, δῃ Ζειι 1 (ΤΠ. την 
Ὑ6}] 58. 80) 70 δεαιι [λιἰ 8}16 18. 

Ἵ. ἐγὼ μέν: [ῖἴῃ6 Ραγίο]6 μέν, 
Βίγο πρὶ Πποηΐηρ ἴῃ {Π6 Β0η86. οὗ {ΠπῸ 

ΟΥΙΡῚ Δ] ΤΟΓΠὶ μήν, 18 ἴτραᾳ. ὙΠ ῬΟΓΒ. 
Δα ἄθπ. ΡΓΟΠΒ.; Υἱ. 5. 80; ν. 1. 10 

αὐτὺς μέν. Τί ὀσουγβ ΠἰΚοννδο αὖ {ΠΠ108 
ὙΠ ΟΥΠΟΙ οἸηρθ δῖ ϑνογβ, ἃ8. 1. 4. 

20 πρότερον μέν, ἰϊϊ. 1. 10. εὐθὺς μέν. 

ΟΥ̓ αἴϑὸο οἡ ἰϊϊ. 4. 9 μὲν ἄρα, νἱ. 3. 1 

ὅτι μέν. --- οὗ: οαπὶν, ἴο ἢ τὴν γυναῖκα 

καλλίστην εἶναι, οὐ, 8.9. ΤῊ απθβίϊοη 

8 Ῥαγοηίποῖῖο. Οὐπβέ. καλλίστην μὲν 
οὖσαν, πατρὺς δὲ κτὲ. --- πατρός : ῥὈΓρά. 
βοη, οἵ οτὶρίη. 
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ἙΛΛΗΝΙ͂ΚΑ ΙΝ. τ. 189 

’ ε αυ δ ’, 5.Ἃ 

χώρας, ὡς ὁρᾷς, πεποίηκεν. εὖ ἴσθι μέντοι, ἔφη, ὅτι ὥσπερ 8 

ἐκεῖνον ἐχθρὸν ὄντα δύναται τιμωρεῖσθαι, οὕτω καὶ φίλον 
ΕἾ 3 Δ ΄ ΄ Ν ΄ ΄ 
ἄνδρα ενέργέτειν αν δύναιτο. νόμιζε δὲ τουτῶωῶν πραχθέντων 

ὧδ 5 ω »ἉᾺ ’ ὃ δὴ εἰ 5 Ν Ν  α Ν ἃ 

μὴ ἐκεῖνον αν σοι μόνον κηδεστὴν εἶναι, ἀλλὰ καὶ ἐμὲ καὶ 

86 τοὺς ἄλλους Λακεδαιμονίους, ἡμῶν δ᾽ ἡγουμένων τῆς Ἑ)λ- 
λάδος καὶ τὴν ἄλλην Ἑλλάδα. καὶ μὴν μεγαλειοτέρως γε 

“ 5» ““ ’ ’ὕ "4 

σοῦ, εἰ ταῦτα πράττοις, τίς ἂν ποτε γήμειε; ποίαν γὰρ 
“. »" Ἀ -“ 

νύμφην πώποτε τοσοῦτοι ἱππεῖς καὶ πελτασταὶ καὶ ὁπλῖται 
ΕΣ ν Ν Ν ““ 3 Ν Ν “Ὁ 

προύπεμψαν οσοι ΤῊΡν σὴν γυναικα εις ΤΟνΡ σον Οἰκον προ- 

᾿ Δ: κι ΄ “ 5“ 
40 πέμψειαν ἄν; καὶ ὁ Ὄτυς ἐπήρετο, Δοκοῦντα δ᾽, ἔφη, ὦ 

᾿Αγησίλαε, ταῦτα καὶ Σπιθριδάτῃ λέγεις ; Μὰ τοὺς θεούς, 
» εἰἷ Ἂν ’ 3 Ὁ Ν 5 Δ Σ 5» . ἰω 

ἔφη ὁ ᾿Αγησίλαος, ἐκεῖνος μὲν ἐμέ γε οὐκ ἐκέλευσε ταῦτα 

λέγειν : ἐγὼ μέντοι, καίπερ ὑπερχαίρων, ὅταν ἐχθρὸν τιμω- 

ρῶμαι, πολὺ μᾶλλόν μοι δοκῶ ἥδεσθαι, ὅταν τι τοῖς φίλοις 
3 Ν Ε ’ ΄, πὶ » 3 Ν 

45 ἀγαθὸν ἐξευρίσκω. Τί οὖν, ἔφη, οὐ πυνθάνει εἰ καὶ ἐκείνῳ 

Ι 

’ .9.)5» ’ ἣν 5.9 ᾽ὔ ν 5» » ε “ 

βουλομένῳ ταῦτ᾽ ἐστί; καὶ ὁ ᾿Αγησίλαος, Ἴτ᾽, ἔφη, ὑμεῖς, 
ΑΝ 
ω 

Ἡριππίδα, καὶ διδάσκετε αὐτὸν βουληθῆναι ἅπερ ἡμεῖς. οἱ 
Ν ἈΝ » ’ὔ 50... 

μὲν δὴ ἀναστάντες ἐδίδασκον. ἐπεὶ δὲ διέτριβον, Βούλει, 
Ξ“ ΊΎΓ . “- “- “-- 

ὦ Ὄτυ, καὶ ἡμεῖς δεῦρο καλέσωμεν αὐτόν ; Πολύ γ᾽ ἂν οἶμαι 

8. μὴ εἶναι: μή 15 αδοα τῖςἢ {ΠῸ 1πΐ. 

οὗ ἱπάᾶϊν. αἴ56., θθοαῦδθ {πΠ6 ῬΓΙΠΟΙρΡ8] 

ΟἸαιιδθ 18 ἴτηγ. 

9. πώποτε: π518}}ν 1Π ἃ Ππορ΄. ΟἸατι86 ; 
ΠΟΙΘ ἴῃ 8} ᾿πίρσσ. οἰδιιβθ ΠΡ] γἱηρ 8 

πορ. 
10. ἔφη: ΡΙθοπαβίϊο δὐίου ἐπήρετο, 

88 ΘΙΒΟΎΠΟΙΘ ἃ[(οΥ εἰπεῖν, λέγειν, 568 
ΒΓ: 2.22. 67. ΜΙ..5. .δὺ.. ήδη. 1,..6. 
4, - δοκοῦντα κτὲ: [πη βαγίπῳ {Π18, αἷο 
γοῖι Θαργε88 {δ 8εηίϊηιθηί5 ὁ ϑριμινῖ- 
αἰαΐος5 αἶ80 ὃ 

11. τί οὖν οὐ κτέ.: τοὴν΄ ἀπ᾽ ἐ γοιι αϑ51: 
ἐπε ἘἙᾳυϊΐϊν. ἴο ργαῃ αϑδἷς ἰλεη. --- 
ἐκείνῳ βουλομένῳ: ἴο εἶναι ἀπ γίγνεσθαι 
σ ἢ {ΠπῸ ἀαΐ. οἵ [Π6 Ῥϑύβοῃ ἰπίθγοβίρα 

81 4664 {πΠ6 ρᾶγίϊοβ, βουλομένῳ, ἣδο- 

μένῳ, ἀσμένῳ, ἀχθομένῳ, ἰῃϑίθαα οἵ ἔοττη- 

ἴηρ᾽ ἃ βθηΐ. νυ ἃ ἥμ. νου. ἃ. 184, 7, 

ν. ὅ; Η. Τ7] ἃ. ἐκείνῳ βουλομένῳ 

ἐστί 15 ἴῃπ|5 Θααῖν. ἰο ἐκεῖνος Βούλεται, 

ςΥ ν. 3. 19 ἦν δὲ οὐ τῷ ᾿Αγησιλάῳ 
ἀχθομένῳ ταῦτα {ἠϊ18 τῦσα8 ποὶ εἰἰδρίεαϑβίης 
0 ΑΑσοβιϊαιι8. ---- ὑμεῖς, ὦ Ηριππίδα : {π6 
Ῥ]. 15 θα Ῥθοδιιβο ἐπ6 οἴμοι ραγίδῃβ 
8Τ6 πο] 64 ἴῃ {πὸ Δ ἄγροββ, ΠΟ Πορ {ΠῸ6 

Το] ον ηρ᾽ οἱ μὲν δὴ ἐδίδασκον. --- -Ἤριπ- 

πίδα: {Ππ6 ᾿ΙΘΔῆου οἵ {πῸ υσθϑη ἉΥΙΏΥ, 
ΙΓ τ. 4. 20. --- διδάσκετε: Θδαιῖὶν. ἴο 
πείθετε. 

12. βούλει καλέσωμεν : ὧο γοιῖι τυϊδὴ, 
ἐμαὶ τῦὸ 8ἠοι αἰ οαἰΐ πηι ΤΠῊΘ β.}7ν, 
οὐ ἀθ!]ογαίϊοη 185 οὔζθη ᾿πἰγοάπορα ὈΥῪ 

βούλει ΟΥ βούλεσθε. --- καὶ ἡμεῖς : ἴῃ 

10 
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“ ΄ἊᾺ "ἡ “ » ε ’ δ0 μᾶλλον ὑπὸ σοὺ πεισθῆναι αὐτὸν ἢ ὑπὸ τῶν ἄλλων ἁπάντων. 
ἐκ τούτου δὴ ἐκάλει ὁ ᾿Αγησίλαος τὸν Σπιθριδάτην τε 
καὶ τοὺς ἄλλους. προσιόντων δ᾽ εὐθὺς εἶπεν ὁ Ἡριππίδας" 

Τὰ μὲν ἄλλα, ὦ ᾿Αγησίλαε, τὰ ῥηθέντα τί ἄν τις μακρο- 
λογοίη ; τέλος δὲ λέγει Σπιθριδάτης πᾶν ποιεῖν ἂν ἡδέως ὅ,τι 

δ5 σοι δοκοίη. ᾿Εμοὶ μὲν τοίνυν, ἔφη ὁ ᾿Αγησίλαος, δοκεῖ σὲ 

μέν, ὦ Σπιθριδάτα, τύχῃ ἀγαθῃ διδόναι Γὔτυϊ τὴν θυγα- 
΄, Ν Ν ΄, Ν ΄ "εὺ Ἂν » Ἄ τέρα, σὲ δὲ λαμβάνειν. τὴν μέντοι παῖδα πρὸ ἦρος οὐκ ἂν 

δυναίμεθα πεζῇ ἀγαγεῖν. ᾿Αλλὰ ναὶ μὰ Δί᾽, ἔφη ὁ Ὄτυς, 
ἣς , » "ἡ , 5» Ν ’ 5» , 

κατα θάλατταν ἤδη αν πέμποιτο, ει σὺ βούλοιο. εκ τουτου 

ν " 
60 δεξιὰς δόντες καὶ λαβόντες ἐπὶ τούτοις ἀπέπεμπον τὸν Ὄτυν. 

θὃ 

Ν »2Ν ΕΘ ᾽, 5 ρον ΓΑΒΑῪ "ὃ 
Καὶ εὐθὺς οΟ Αγησίλαος, έπει ἔγνω αὑτὸν σπεύυόοντα, 

τριήρη πληρώσας καὶ Καλλίαν Λακεδαιμόνιον κελεύσας 
3 ““ Ν »-" φῖς οἮς ὌΝ ’ 5 ,’ 

ἀπαγαγεῖν τὴν παῖδα, αὐτὸς ἐπὶ Δασκυλείου ἀπεπορεύετο, 
» ν κ ΄ 5 ΄ Ἂς ἐευὺς κ ἊΣ ἰς 
ἔνθα καὶ τὰ βασίλεια ἢν Φαρναβάζῳ, καὶ κῶμαι περὶ αὐτὰ 

Ν Ν ΄ Α' Ἂν » ἌΝ , Ν 
πολλαὶ καὶ μεγάλαι καὶ ἄφθονα ἔχουσαι τὰ ἐπιτήδεια, καὶ 

θῆραι αἱ μὲν καὶ ἐν περιειργμένοις παραδείσοις, αἱ δὲ 
ἐν ἀναπεπταμένοις τόποις, πάγκαλαι. 

Ν 
και 

΄ ν ᾿ 
πέριερβέει δὲ και 

ἈΝ ΡΣ ΄ ΄ 5" Ν ν Ν Ἀ 
ποόοταμος παντοδαπῶν ἰχθύων πλὴρης. Ὧν δὲ καιτα πὴτὴνα 

οοπίγαβί ἴὸ {πὸ ὥραγίδηβ, γῆ πᾶ 

Ῥθθη βοηΐ ἴο ρι {Πτ] ἀαἴθ58. ΤῊΘ καί 
νου] ᾿παρρα βυρροβὶ ἃ νΟΥῸ ΠΙΟΤῸ ἴῃ 

ΒΆΤΙΊΟΠΥ υΥ{}} {Π6 Τοτοροΐηρ διδάσκετε, 
ῬΟΓΠΆΡΕ, “ 8λα] το ΡΟ ΑΚ ΠῚ πὴ οἱν- 
ΒΘΙνο 8 7 -- - στοὺς ἄλλους: ἴ.6. ΠΟΙΙΡΡΪ- 
448 πα {Ππο50 ΠῸ Δοσοιρδηϊοα ΠΪπῚ, 
866 οη 1]. 

18, τὰ... ῥηθέντα : δοο. οἵὨ Βρθεϊ- 
ἢοκδίϊοη. --- τέλος : α5 ομΐσοπιε οἵ {6 
ἱπίοσγνϊον. 

14. τύχῃ ἀγαθῇ : “Δπα πιᾶν {πὸ ροῦβ 
1058. {ΠῸ τπαυτίαρο," απὸ ἃ ΟΠ ἃ Πὶ 
ΓοἸϊχ Γαὐβίατηαιο β᾽1; οὐ Ῥ]αίο, 

Οτίϊο, 48 ἃ. --- σὲ δέ: 5ε. ὦ οτυ. --- 

πρὸ ἦρος : {Π6 νυϊπίον παα {πη Ῥοριη, 
8Π4 τοῃαργρα ΠργδΟ ]Ο Ὁ] 0. ἃἢ ΟΥΟΓ- 

Ἰᾳ πα ἸοΟΌΣΠοΥ οὗ {πὸ Ὀτὶᾶο ἔγοπι ΟΥ χὶ- 
Οα5, ΠΟΥ 5Ππ0 Πα Ῥϑθη μ]δορᾶ; εἡ 

1], 4. 10. --- ναὶ μὰ Δία: ἴον {Ππ6 800. 
ν᾿ Δανουθβ οἵ βυυθασίηρ, βο6 αὶ, 1608; 

Η. 723. --- ἤδη : αἱ ὁποο, ς΄. Ἅη. 1. 4. 

10 ἐγὼ μέν, ὦ ἄνδρες, ἤδη ὑμᾶς ἐπαινῶ. 
16. ἐπὶ τούτοις: (0 γα }} {ἐιῖδ ἀητεο- 

πιϑηΐ. ---- θῆραι κτέ.: {πὸ ῬοΥβίδη οἷι8- 
ἰοὴ οἵ Κρορίπρ Δ ΠΪΠ1418 ἴῸΓ {116 
ΟΠαΒ6. ἴῃ ΘΠΟΪΟΒΌΓΟΒ, ἰ8 οἴζοη. Τ6ῃ- 

θα; οὐ π|1..2.7} ΟἿ. ἂς ἀ..1Δ. 
10. περιέρρει : ἴοΥ {πὸ ἱπηρΐ., 8566 

ΟἹ ἴἰ. 1. 21. --- δυναμένοις : βουλομένοις 
ΟΥΙ ἐπισταμένοις τηϊρ!ΐ ῬῸ οχρθοίο. 

ΤῊ ἀἰβιϊποῖίοη ἈΡΡΘΆΥΒ ΟἸΘΑΤῚΥ “568. 

11. 10 ἔν γε μὴν ταῖς εὐπραξίαις σωφρο- 

νεῖν ἐπιστάμενος, ἐν τοῖς δεινοῖς εὐθαρσὴς 

13 
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ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΙΝ. τ. 

ἄφθονα τοῖς ὀρνιθεῦσαι δυναμένοις. ἐνταῦθα μὲν δὴ διε- 
’, Α 3 Ἅ, ᾿, Ν ων Ν » ᾽ὔ ΄»ὉἍ 

0 χείμαζε, καὶ αὐτόθεν καὶ σὺν προνομαῖς τὰ ἐπιτήδεια τῇ 

δ 

80 

8ὅ 

στρατιᾷ λαμβάνων. καταφρονητικῶς δέ ποτε καὶ ἀφυλάκ- 
Ἁ Ἂς Ν Τὰ 35 Α ’ -“» 

τως διὰ τὸ μηδὲν πρότερον ἐσφάλθαι λαμβανόντων τῶν 

στρατιωτῶν τὰ ἐπιτήδεια, ἐπέτυχεν αὐτοῖς ὁ Φαρνάβαζος 

κατὰ τὸ πεδίον ἐσπαρμένοις, ἅρματα μὲν ἔχων δύο δρεπανη- 
’ὔὕ 6 “ ᾿ ε ,ὕὔ ε 9 Ὁ ε 5 

φόρα, ἱππεῖς δὲ ὡς τετρακοσίους. οἱ δ᾽ Ἕλληνες ὡς εἶδον 

αὐτὸν προσελαύνοντα, συνέδραμον ὡς εἰς ἑπτακοσίους" 
ε 5 τι ἊΝ ὦ 5 Ν ’ Ν ν 

ὁ δ᾽ οὐκ ἐμέλλησεν, ἀλλὰ προστησάμενος τὰ αἀρματα, 

αὐτὸς δὲ σὺν τοῖς ἱππεῦσιν ὄπισθεν γενόμενος, ἐλαύνειν εἰς 
τι Ν Ὡς ͵ ε Ἀ Ἀ [2 5 ’ὔ ’ 

αὐτοὺς ἐκέλευσεν. ὡς δὲ τὰ ἅρματα ἐμβαλόντα διεσκέδασε 
Ἀ 5 Ἄ Ἀ δε ἴω Ἂ ε 5 τ ἣν » ᾽’ὕ 

τὸ ἀθρόον, ταχὺ οἱ ἱππεῖς κατέβαλον ὡς εἰς ἑκατὸν ἀνθρώ. 
ε 5 » ὔ Ν 5 ,ὔ 5 ἈΝ ἣν 

πους, οἱ δ᾽ ἄλλοι κατέφυγον πρὸς Αγησίλαον" ἐγγὺς γὰρ 

ἔτυχε σὺν τοῖς ὁπλίταις ὦν. ἐκ δὲ τούτου τρίτῃ ἢ τετάρτῃ 

ἡμέρᾳ αἰσθάνεται ὁ Σπιθριδάτης τὸν Φαρνάβαζον ἐν Καυῇ 

κώμῃ μεγάλῃ στρατοπεδευόμενον, ἀπέχοντα στάδια ὡς 
ε ’ ἈΝ ε . Ν » Ἂς ,ὕ Ὁ Ν ε ’ 

ἑξήκοντα καὶ ἑκατόν, καὶ εὐθὺς λέγει πρὸς τὸν Ηριππίδαν. 
1 ἔς 5 “ ,ὕ 5 ’ὔ 5 τ" 

καὶ ὁ Ηριππίδας ἐπιθυμῶν λαμπρόν τι ἐργάσασθαι, αἴτει 
ΔΝ 5 ’ ε ἊΝ ΡῚ » Ἀ Ν 

τὸν ᾿Αγησίλαον ὁπλίτας τε εἰς δισχιλίους καὶ πελταστὰς 
χὰλλ ͵ Ν κα 7: ΤῚ τ' θ ὃ ’ὔ Ν ΝΥ 

ἄλλους τοσούτους καὶ ἱππέας τούς τε Σπιθριδάτου καὶ τοὺς 

Παφλαγόνας καὶ τῶν “Ἑλλήνων ὁπόσους πείσειεν. ἐπεὶ δὲ 
Ε ἋἝ 5 ἴω 5 ,ὔ Ἀ ν ’ὔὕ ᾽7ὕὔ 

ὑπέσχετο αὕτῳ, ἐθύετο: καὶ αμα δείλῃ καλλιερησάμενος 

ἐδύνατο εἶναι τὐλῖϊο 6 ζποιυ ἤοιυ ἴἰο 
ἐχογοῖϑε βοἰ - οπέγοί πὶ ργοβρεγιῃ, ἢε τρα8 
αὖ ἰο δὲ εοιναφαοιιβ πὶ {ΐηιθ οΥ᾽ ἀαπσεον. 
- αὐτόθεν: 1.6. τοῦ {Π6 γ]ὰρ 8. 

17. ἐσπαρμένοις : 86. εἰς ἁρπαγήν. 
ΕῸΓ [Π6 γευΌ, 566 οἡ [Π]. 4. 22. -- ἅρ- 
ματα: ἀοβουθθα ἴῃ (η. 1. 8. 10. 

18. συνέδραμον: ἔτομη 19 σὺν τοῖς 
ὁπλίταις, ἰὑ ἈΡΡΘΑΓΒ {παὺ ἴπῸν Ὑ6ΓΘ 

Πρ -ἀττη θα ἰγοο 5. --- ὡς εἰς : ὡς ἴη- 
αἸοαῖθβ [Π6 στουπηα ὨῸΠΊΡΘΥ, οὶ 19; ν. 
2. 40. --- προστησάμενος : ἴοΥ [Π6 τηθδη- 
ἱπρ' οὗ {μ6 ἔογπι, ες ὃ μεταστησάμενος. 

19. τὸ ἀθρόον: 1.4. {πὸ 700 τηθῃ 
ΠΟΥ ἷἴπ ΟΙοβθ ΟΥΘΡ (Γ΄ συνέδραμον 
ΔΌΟνΘ); εῇ ν. 1. 12 καὶ οἱ μὲν πρῶτοι, 
«“ 2 5 Μ ἣς 5 ΄ ἅτε οὐδενὸς ἀθρόου ὄντος, ταχὺ ἀπέ- 
θανον. 

21. ἄλλους : οοῃδί. ψιΓἢ τοσούτους, 

7τι5ὲ αἂϑ γιαπῃ 9, 866 ὁῃ ἰ]. 4. 9. --- τούς τε 
Σπιθριδάτου: ςὙ 111. 4. 10. -- Παφλα- 
γόνας: οἡ 5. 

22. ὑπέσχετο: 86. ΑρθΒ11418. --- 
ἐθύετο: 5.. ΗΘΥΙΡΡΙ4845. ΕῸΣ {π6 ΟμδηρΡΘ 
Οὐ 58}}., 566. οἱ 11]. 2. 4. --- οἱ ἡμίσεις: 
ἔογ {πὸ σϑ παρ οἵ {πῸ 84]., 566 α. 168, 
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186 

,ὕ Ἀ ,ὕ 

κατέλυσε τὴν θυσίαν. 

ἤγγειλε παρεῖναι πρόσθεν τοῦ στρατοπέδου. 
΄ ἀν αν οἱ 4», 

γενομένου οὐδ᾽ οἱ ἡμίσεις ἑκάστων ἐξῆλθον. 

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 

» Ν , ’ 

εκ δὲ τουτου δειπνήσαντας παρ- 

΄ Ν 

σκότους δὲ 
ν Ν ’ 

ὅπως δὲ μή, 
» » , ΄ » “ ε Ν ΄ 

εἰ ἀποτρέποιτο, καταγελῷῴεν αὐτοῦ οἱ ἀλλοι τριάκοντα, 
ΕῚ 7 Ν Φ φ ὃ , 4 δὲ δι, ἃ ’, Ε Ν 

95 ἐπόορευέτο συν 7) εἰχε υναμει. αμα ὃς ΤΊ) μερᾳ επιπεσων 

τῇ Φαρναβάζου στρατοπεδείᾳ, τῆς μὲν προφυλακῆς αὐτοῦ 

Μυσῶν ὄντων πολλοὶ ἔπεσον, αὐτοὶ δὲ διαφεύγουσι, τὸ δὲ 
’, ε , Ν Ν ἈΝ ΕῚ ’, Ν 

στρατόπεδον ἁλίσκεται, καὶ πολλὰ μὲν ἐκπώματα καὶ 

ἄλλα δὴ οἷα Φαρναβάζου κτήματα, πρὸς δὲ τούτοις σκεύη 

100 πολλὰ καὶ ὑποζύγια σκευοφόρα. διὰ γὰρ τὸ φοβεῖσθαι 

ἡ εἴ που κατασταίη, κυκλωθεὶς πολιορκοῖτο, ἄλλοτε ἄλλ μη ω ἢ 
“ ΄ ΕῚ ΄ ν ε (ὃ Ν (λ 5 , 

τῆς χώρας ἐπήει, ὥσπερ οἱ νομάδες, καὶ μάλα ἀφανίζων 

τὰς στρατοπεδεύσεις. ἐπεὶ δὲ τὰ ληφθέντα χρήματα 

ἀπήγαγον οἵ τε Παφλαγόνες καὶ ὁ Σπιθριδάτης, ὑποστή- 

το σας Ἡριππίδας ταξιάρχους καὶ λοχαγοὺς ἀφειλετο ἅπαντα 

τόν τε Σπιθριδάτην καὶ τοὺς Παφλαγόνας, ἵνα δὴ πολλὰ 
» ’, Ν » ’ “Ὁ ’ » “ , 

ἀπαγάγοιτὰ αἰχμάλωτα τοῖς λαφυροπώλαις. ἐκεῖνοι μέντοι 

ν. 1; Η. 730 9. --- ἑκάστων : ἴον {Π6 

πηθαηΐηρ οἵ {Ππ6 Ρ]., 566 οἡ ἰϊ, 3. ὃ. 
28. οἱ ἄλλοι κτέ: {λὲ τεβί ὁ ἰδὲ 

Τλίτιν, βδίποθ θυ ρρ᾽ἀ88 ΠἸΠη861} νυν 8 

ὁπ6 οὗ {ποῖσ πα τσ, οὐ 1]. 4. 30. -- 

σὺν ἡ... δυνάμει : ἱποογρογαίίοη ; 866 
ΟΠ ἷ. 5. 18. 

24, ἐπιπεσών : Δηδοο] ας Ποη. ὍΤΠ6 
Ραγίῖο, 18 πβρα ἃ8 1 ἀπέκτεινε πολλούς 
Το] ον, εὐ 11. 3. δΆ4. -- στρατοπεδείᾳ: 
οἰβοννῆοσγο Του ΟἾΪν ἴῃ ἸΔΊΟΥ ΤΊ ΤΘΓΆ. 

-- ὄντων: ν᾽ προφυλακῆς. ἘΕῸΓ ἃ 
βἰπρ. οοἸ]θοῖῖνο πο ὙΠ Ὁ]. νου, 
866 6. 138, ν. 8; Η. 00θ. Οὗ 2.9;1]. 

4. 12. --- αὐτοί: 16 ΤΏΘ ἴῃ ΟἈΠΊΡ, ἃ8 
ΘΡροβοᾶ ἴο ἴπ6 προφυλακή. --- ἄλλα δὴ 

οἷα: “πᾶ οἴποῖ {Ππἰηρδ 510} ἃ8 ἃ Τη8 0 

ἾκΚοὸ ῬμΑσπαΡαΖιβ ἡ Ο]α ΠΑΙΌΓΑΙΥ 

πᾶν, ς" τς. 4. --- σκεύη: ἱτπηΡ64]}1- 
πο η ἴδ. 

25. διὰ γὰρ κτέ. : {Π6 ΟἸαθδο ΘΧΡ 81 ἢ 8 
γΠν ῬΠΔΓΠΆΆΖΙΒ Πα 50 ΤΠΠΟἾ {Γ688- 

ὉΓῸ νυ ἢ} ΠῚ Υ ΠΘὴ ΒῸΓΡΓΙ ΒΘ. --- εἴ που 

κατασταίη: ἐγ ἠὲ 5]ιοιναἰ εβἰαὐϊ δῖ ̓ ϊπηι- 
5861 απ ψιολογο. ---- καὶ μάλα : 8566 οἡ ἰΪ. 
4. ὥ. --- ἄλλοτε κτέ. : 566 Ρ] αὐ. 4968. 11 
οὐχ ὑπομένοντος (Φαρναβάζου) οὐδὲ πισ- 

τεύοντος τοῖς ἐρύμασιν, ἀλλὰ ἔχων ἀεὶ 

τὰ πλεῖστα σὺν ἐαυτῷ τῶν τιμίων καὶ 

ἀγαπητῶν ἐξεχώρει καὶ ὑπέφευγεν ἄλλοτε 

ἀλλαχόσε τῆς χώρας μεθιδρυόμενος. 
206. ὑποστήσας: λαυΐηφ ρμοβίε ἰοὸ 

ιὐα μία ἀπε ἱπίεγοορί, οὔ, ἨΔι. νἱϊ]. οὲ 

τῶν δὲ βαρβάρων ἐς φυγὴν τραπομένων 

Αἰγινῆται ὑποστάντες ἐν τῷ πορθμῷ, 

ἔργα ἀπεδέξαντο λόγου ἄξια, 4. ἵν. τ. 14 
ὑποστάντες ἐν στενῷ κτὲ. --ο- λαφυρο- 

πώλαις : ΟΠ οἶα]Β γι ηῸ το0 Κ ΟΠατρο οὗ 
Ῥοοῖν πᾶ βοϊὰ Ὁ οπ {πῸ βίαίθ᾽ Β 86- 

οουῃῦ; εὐ ἀε τερ. ],αοεὰ!. 13. 11, 
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ἘἙΛΛΗΝΙΚΑ ἀντι. 

»“"“.3. ὕ 5» » 5 5» ε 5» ’ Ἀ 

ταῦτα παθόντες οὐκ ἤνεγκαν, ἀλλ᾽ ὡς ἀδικηθέντες καὶ 
΄, ᾿ 

ἀτιμασθέντες νυκτὸς συσκευασάμενοι ῴχοντο ἀπιόντες εἰς 
ἍΜ“ Ἁ 3 ἊἉ ’ . Ν ε΄.» “ 

110 Σάρδεις προς Αριαιον, πιστευσαντες, οΤι Και ὁ Αριαιος 
5» Ν ’ὔ 5 ’ὔ 5 [φ 

ἀποστὰς βασιλέως ἐπολέμησεν αὐτῷ. ᾿Αγησιλάῳ μὲν δὴ 
τῆς ἀπολείψεως τοῦ Σπιθριδάτου καὶ τοῦ Μεγαβάτου καὶ 
τῶν Παφλαγόνων οὐδὲν ἐγένετο βαρύτερον ἐν τῇ στρατείᾳ. 

Ἦν δέτις᾿᾿Απολλοφάνης Κυζικηνός, ὃς καὶ Φαρναβάζῳ 
3 ’ὕ 5 “ ’ ᾿ “ν ’ 3.5 “Ὁ 

115 ἐτύγχανεν ἐκ παλαιοῦ ἕένος ὧν καὶ ᾿Αγησιλάῳ κατ᾽ ἐκεῖνον 
Ν ,ὔ 5 ’ 

ΤΟΡν χβρονον ἐξενώθη. 
- 3 5" Ν Ν 3 ’, οὗτος οὖν εἶπε πρὸς τὸν ᾿Αγησίλαον 

ε » “ Ψ “ἃ 3 ,ὔ ᾿ ν΄ 

ως Οἰοιτο συναγαγειν αντῳ ἂν εις λόγους πέρι φιλίας Φαρ- 

νάβαζον. ὡς δ᾽ ἤκουσεν αὐτοῦ, σπονδὰς λαβὼν καὶ δεξιὰν 
“ 3, Ν ’ 5 ,ὔ ’ 3᾿» 

παρὴν αγων ΤΟν Φαρνάβαζον εις συγκειμέενον χώβιον, ἔνθα 

δὴ 3 , δ γ)ὲ ᾿ ΕΥ̓ΜΑῚ , Ν 53 ΄ 
120 ω) Αγησίλαος και ου πέρι αὐυτον τριάκοντα χάμαι εν ποᾳ 

᾿ ΄ αἰ. ε Ν ΄ὕ - ΕΝ 
τινὶ κατακείμενοι ἀνέμενον" ὁ δὲ Φαρνάβαζος ἧκεν ἔχων 

στολὴν πολλοῦ χρυσοῦ ἀξίαν. 
ε , κ᾿ ς. κα - 

ὑποτιθέντων δὲ αὐτῷ τῶν 
θεραπόντων ῥαπτά, ἐφ᾽ ὧν καθίζουσιν οἱ Πέρσαι μαλακῶς, 

ἠσχύνθη ἐντρυφῆσαι, ὁρῶν τοῦ ᾿Αγησιλάου τὴν φαυλότητα" 

126 κατεκλίθη οὖν καὶ αὐτὸς ὥσπερ εἶχε χαμαί. καὶ πρῶτα 
ὃ 5 ΖΞ ’ “ »» ς Ν ’» 

μὲν ἀλλήλους χαίρειν προσεῖπον, ἔπειτα τὴν δεξιὰν προτεί- 

ναντος τοῦ Φαρναβάζου ἀντιπροὕὔτεινε καὶ ὁ ᾿Αγησίλαος. 
μετὰ δὲ τοῦτο ἤρξατο λόγου ὁ Φαρνάβαζος : καὶ γὰρ ἦν 

27. οὐκ ἤνεγκαν : ΞίΤΟΠΡῸΓ ἐΠᾶπ {Π6 
51} χαλεπῶς ἤνεγκαν. --- ᾿Αριαῖον : 
Ἰθαϊοπδηῦ οἵ ΟὙΤῸΒ. οα {Π6 ΙΠ8ΤΟΝ 

ἀραϊπβῦ {πὸ Κιίηρ; Π6 δα, ΠΟΜΘΥΟΓΙ, 
ἀθαῖὶη ΒΌΒΠΙ64ᾳ το [Π6 Ἰαἰίοσ; “ἡ. 
ϊ. 8. δ; 1ϊ. 4. 2 5644. --- πιστεύσαντες: 
86. ὑμαῦ π ψοῦ]α 5Π1618 ἴΠθτὴ ΤΓοΙη 
1π6 Κιπρ᾿ 5 γθῆρθϑηοθ, ᾿ΠΑΒΙΠΠΟΝ 85 Π6 

Π84 ξΟΥΙΠΊΘΥΙΥ δοῖρα ἃ5 ἴΠ6Υ Πα ἰονγατὰ 

1Π6 Κίηρ. 

28. Μεγαβάτης : {Π6 β8οη οἵ ϑ'Ρ1{Π- 
τ ἀαἴθβ τηθηἰὶοπϑα ἴῃ 0, πα 8 ἴδνοσϊίο 

οὗ Αροβίαιιβ. ὅθ 468. κ. 4 5αᾳ.; ΡΙαΐ. 
4ε5. 11. 

29. ἤκουσεν: 86. ΑΙσ6 5114 8, τοῆδη ἣδ 
λαα σίνεπ ἀΐηι α ἠξατιης. ---- παρῆν : 86. 
ἈΡΟΙΠΟΡΠ8Π6Β; 566 Οἢ 22. --- εἰς : 8566 

ἡ ᾿ἰϊ, 4. 8. --- συγκείμενον: 804 88 
1Π6 Ῥουῇ. Ρ888. οὗ συντίθημι, 566 Η. 820. 

90. ἠσχύνθη: 4150 ΤΟ]]ονοα Ὀγ {Ππ6 
Ῥγίϊο., οὐ 11. 4. 9. Ἐοτ [86 αἰ οσθποθ 
ἴῃ τηρδηΐϊηρ, 866 ἃ. 279, 1, ν. 1; Η. 

986. --- ὥσπερ εἶχε: 71ι8ὲ α5 ἦε τὔαϑ8, 
ευἱποιι σοΥΘπιοΉ ἡ. 

51. ἔπειτα : νίϊπουῦ δέ ἔο]] ον ῖηρ 
8ἃ85 ἴῃ 8. 7 (ογθ, Πούγουθσ, μέν 18 
ννϑηὐηρ᾽ 1 πρῶτον) ; οΥ,  επι.1..4. 11, 
ἈΠ οἴζθη, --- ἤρξατο: ψὲ βΒῃου]Ἱᾶά οχ- 
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188 ἘΕΝΟΦΩΝΤῸΣ 

ἣ" Ν ΄, 
πρεσβύτερος " Ὦ ᾿Αγησίλαε καὶ πάντες οἱ πάροντες Λακε- 82 

, » Ἀ ε “ ΄ “Ἁ ᾽ , » “Ὁ ’ 

180 δαιμόνιοι, ἐγὼ ὑμῖν, ὅτε τοῖς ᾿Αθηναίοις ἐπολεμεῖτε, φίλος 

καὶ σύμμαχος ἐγενόμην, καὶ τὸ μὲν ναυτικὸν τὸ ὑμέτερον 
χρήματα παρέχων ἰσχυρὸν ἐποίουν, ἐν δὲ τῇ γῇ αὐτὸς ἀπὸ 

“ ΄“Ὁ Ἁ 

τοῦ ἵππου μαχόμενος μεθ᾽ ὑμῶν εἰς τὴν θάλατταν κατε- 
’ Ν ’ Ν »“» - ’,’ 

δίωκον τοὺς πολεμίους. καὶ διπλοῦν ὥσπερ Τισσαφέρνους 
136 οὐδὲν πώποτέ μου οὔτε ποιήσαντος οὔτ᾽ εἰπόντος πρὸς ὑμᾶς 

» » εν -» 

ἔχοιτ᾽ ἂν κατηγορῆσαι. τοιοῦτος δὲ γενόμενος νῦν οὕτω 88 
΄, ΕΣ.  Ὰἱ ε 90" ὃ Ἂ ν 5 ΚΦ 0 “ 

διάκειμαι ὑφ᾽ ὑμῶν, ὡς οὐδὲ δεῖπνον ἔχω ἐν τῇ ἐμαυτοῦ 
’ 5» ’ - ᾿ ε φ᾿ ’ ,’ ΄ Ν 

χώρᾳ, εἰ μή τι ὧν ἂν ὑμεῖς λίπητε συλλέξομαι, ὥσπερ τὰ 

θηρία. ἃ δέ μοι ὁ πατὴρ καὶ οἰκήματα καλὰ καὶ παρα- 
’ Ν ’ Ἀ ’ Ἀ » »!» 

140 δείσους καὶ δένδρων καὶ θηρίων μεστοὺς κατέλιπεν, ἐφ 
οἷς εὐφραινόμην, ταῦτα πάντα ὁρῶ τὰ μὲν κατακεκομμένα 
τὰ δὲ κατακεκαυμένα. εἰ οὖν ἐγὼ μὴ γιγνώσκω μήτε τὰ 
ν ’ Ν ’ ε Ἂ Ν , ,’ με ὅπ ὦ 

ὅσια μήτε τὰ δίκαια, ὑμεῖς δὲ διδάξατέ με ὅπως ταῦτ 
ἐστὶν ἀνδρῶν ἐπισταμένων χάριτας ἀποδιδόναι. ὃ μὲν ταῦτ᾽ 

145 εἶπεν. οἱ δὲ τριάκοντα πάντες μὲν ἐπῃσχύνθησαν αὐτὸν 
Φ. 9 ΄ ε . » ΄, ΄ ᾿. κ5 ᾽ » 

καὶ ἐσιώπησαν " ὁ δὲ ᾿Αγησίλαος χρόνῳ ποτὲ εἶπεν - ᾿Αλλ 
5 “" ᾽ σ “ 

οἶμαι μέν σε, ὦ Φαρνάβαζε, εἰδέναι ὅτι καὶ ἐν ταῖς Ἕλλη- 

τς 

νικαῖς πόλεσι ξένοι ἀλλήλοις 

Ρθοι {Π δοίϊνο, βῖποθ, 866, ἴο {Π6 68 88] 

οἴααβο, 8η ΟΡΡοβί(οη οὗ ῬΟΓΒΟῚΒ ΓΑΤΠΟΓ 

{πη οἵ δοίίομβ 18 10 6 1πουρμΐ οὗὨ. 

568 οἡ ἴϊ. 1. 82, πᾶ οἡ ὃ ἀπά ἦρξε 
Ῥο]ον,. 

32. Φίλος κτέ. ; [οΥ ἴπ6 ἔδοῖ, οὐ 1. 
ι. 0. --- ἀπὸ τοῦ ἵππου : εὐ εδιά. --- 
ἰσχυρὸν ἐποίουν : ἴογ {110 ποῖ, 566. ὁἢ 
ἱ. 1. 24. --- ὥσπερ Τισσαφέρνους : ὉΥ 
{Π6 δοσυβαίοηβ ὈΓΟΌρΡηΐ ἀραϊηβὶ “15- 

ΒΆΡὮΘΓΠΘΒ, 866 Οἢ ἷ. 1.91. --- διακεῖμαι: 
866 οἢ 29 συγκείμενον. 

39. ὡς ἔχω: φοαιυὶν. ἴο ὥστε ἔχω. 
ΕῸΓ ὡς ψὶῖἢ {Π6 ἰπᾶ,, οὐ 4. 16 ; νἱ. 1. 

14 απὰ 1 φρόνιμος μὲν οὕτω στρατηγός 

ἐστιν, ὡς ὅσα ἐπιχειρεῖ οὐ μάλα ἀφαμαρ- 

γίγνονται ἄνθρωποι. οὗτοι 

ΤῊ ἰπῦ. 18 ΠΊΟΥΘ ἸΒ.1Δ], -- 
κατακεκομμένα, κατακεκαυμένα : ΟἸιἷ- 
Αδῖ1ο ΔΥΓΑΠΡΟΠΙΘΗΐ, {6 ΤΟΓΙΏΘΙ Γοῖου- 

τῖηρ ἴο παραδείσους, ἴΠ6 Ἰατίοτ, ἴο οἰκή- 
ματα. --- ὑμεῖς δέ : δέ Βοπηρίϊ τη 68 βία Πα 8 
ἰπ 1Π6 ἃροά. ψιτποῦΐ Ῥγθοραϊηρ μέν 

(Ρατε σα] ΑΙ ΑὐΓΘΥ Ῥατ ο8. ἀπ ὮγΡο- 
{ἘΠ 6 1108] ΟἹ 865}, ἴῃ ΟΥ̓ΩΘΙ ἴο ΤηΔΥΚ ἃ 

ὀργίαϊη ἀηΠΠ0β]8 θούννθθη Ῥχγοῖ. δηᾶ 
ἀροᾶ, ΤΙ 8110}} οΆ8568 ἴΠ6 8110}., ΘΥθ ἢ 
1 Ὁ ἄοοθβ ποὺ (48 ἸΘΙΘ) ΘΧΡΥΘΒΒ {ΠῸ0 
ἈΠΕ Θβἰβ, 18 οὐΐθη ῥ᾽ δορα δὲ τῃ6 Ῥὸ- 

αἰπηΐηρ οὗ 1Π6 οἴδβθ. ὅ66 ὁἡ ἴϊ. 3.16. 
94, ἐπῃσχύνθησαν : ΠΟΥΘ ΟὨΪΥ ὙΠ ἢ 

{πῸ δοο. οὗ {Π|0 ΡΘΓΒ. --- χρόνῳ ποτέ: 
ἴεν βοπὶθ {ΐηιθ, αἱ ἰαδί, --- καὶ τοῖς 

τάνει. 



ΒΕΛΛΗΝΙΚΑ πνπ τ: 

ὰ {2 ε ,ὔ ὍΔ ᾽,’ ΝῚ “ ,ὕ , 

δέ, ὅταν αἱ πόλεις πολέμιαι γένωνται, σὺν ταῖς πατρίσι καὶ 
- “ ἊΝ - 

150 τοῖς ἐξενωμένοις πολεμοῦσι καὶ ἂν οὕτω τύχωσιν, ἔστιν ὅτε 

καὶ ἀπέκτειναν ἀλλήλους. καὶ ἡμεῖς οὖν νῦν βασιλεῖ τῷ ὑμε- ω) Ρ μ “ μ 
Ψ' “ ’ 5 ’ Ά 5 ’ ,. 

τέρῳ πολεμοῦντες παντα ἠναγκάσμεθα τα εκεινου πολέμια 

΄ὕ ΄,ὕ ΄,ὕ ΄ ΄, Ν Ν “᾿ 
νομίζειν - σοί γε μέντοι φίλοι γενέσθαι περὶ παντὸς ἂν ποι- 

ησαίμεθα. καὶ εἰ μὲν ἀλλάξασθαί σε ἔδει ἀντὶ δεσπότου 
166 βασιλέως ἡμᾶς δεσπότας, οὐκ ἂν ἔγωγέ σοι συνεβούλευον " 

“" ἢ «ἅν ’, ». ε “ Ἵ ᾽, “ 

νῦν δὲ ἔξεστί σοι μεθ᾽ ἡμῶν γενομένῳ μηδένα προσκυνοῦντα 
μηδὲ δεσπότην ἔχοντα ζῆν καρπούμενον τὰ ἑαυτοῦ. καΐτοι 
ΕῚ ͵ 5 πε ὦ Ν ἘΣ 5 ’, “5 “ , 

ἐλεύθερον ειναι έεγω μεν οιμαι ἀντάξιον ειναι τῶν πάντων 

χρημάτων. 
5» Ν ’ “ ’ὔ ,ὔ ἽἝ Ν 

οὐδὲ μέντοι Τουήτὸ σέ κελεύομεν, πενῆτα μεν 

1600 ἐλεύθερον δ᾽ εἶναι, ἀλλ᾽ ἡμῖν συμμάχοις χρώμενον αὔξειν 
(ἣν Ν , 5 Ν Χ “ 5 Ἕ Ν “ ε 

μὴ τὴν βασιλέως ἀλλὰ τὴν σαυτοῦ ἀρχήν, τοὺς νῦν ὁμο- 

δούλους σοι καταστρεφόμενον, ὥστε σοὺς ὑπηκόους εἶναι. 
’ 3 ν 9 ΄’ ’ὔὕ 3 Ἂ Ν , ᾿ ἡ Ἷ 

καιτου εὖὁ ἀμα ἐλεύθερός Τ ειης Και πλούσιος γένοιο, τινος 

“ἡ. δέ Ν ἂν ὦ ,ὕ ὐὃ ΄ 5 . “- » ε 

ἂν δέοις μὴ οὐχὶ πάμπαν εὐδαίμων εἶναι; Οὐκοῦν, ἔφη ὁ 

165 Φαρνάβαζος, ἁπλῶς ὑμῖν ἀποκρίνωμαι ἅπερ ποιήσω ; Πρέ- 

πει γοῦν σοι. ᾿Εγὼ τοίνυν, ἔφη, ἐὰν βασιλεὺς ἄλλον μὲν 
Ν », ᾿ς Ν᾿, δὲ ε ΄, 5 ΄ ΄, λ ΄, 

στΤρατΉγον ΠΕΜμ΄ ΤΊ): εμε ε υπῆκΚοον εἐκεινου ΤΑΤΤΉ: βου ησο- 

δῶν σα Ἧ Δ Χ ΄ με κα Ξ9.Ν ’ Ἁ 

μαι ὑμῖν καὶ φίλος καὶ σύμμαχος εἰναι: ἐὰν μέντοι μοι τὴν 
᾽ κ ΄ δὰ ε » » Ω “" 
ἀρχὴν προστάττῃ, τοιοῦτόν τι, ὡς ἔοικε, φιλοτιμία ἐστίν, εὖ 

1 ἐξενωμένοις : εὐεη ἀφαϊηπεί ἐμεῖγ σιιο5ί- 
7) ϊοπα. --- ἔστιν ὅτε: Ξοτπείϊηιεβ, Β66. ΟΠ 

τ. 4. 0. --- τὰ ἐκείνου : ἀπηοπρ ὙΥΠΙΟ ἢ 
ῬΠΔΓΠΆΡΑΖιιβ Πἰτηβο] ὈΘ]οηρσθα 88 δοῦ- 
λος βασιλέως, εἴ, 560. 

95. συνεβούλευον : 56. ἴο τη Κα {Π|8 
ΘἤΔΗΡΘ. --- γενομένῳ, προσκυνοῦντα : 
[ῃ6 γϑηβιτοη ἔγοτη {πῸ α΄. ἴο {Π6 
800. ὙΠ [ηΐ, 18 ΘΟΠΊΤΠΟΠ Α1{6 17 ἔξεστι 

ΔΜ ΒΟΠῚΘ ΟΥΠΘΥ γΟΓΌΒ, οἡ 8. 4; ν. 

4. θ0. --- ἑαυτοῦ : οαπῖΐν. ἴο σεαυτοῦ, 

ΩΓ. οἡ 1. 1. 28. 
356, τῶν πάντων χρημάτων: αἰΐ ρ05- 

δία ἐνεαϑβιγεβ, αἰ ἰμ6 ιυεαϊί ἴῃ ἰδ 

τυογ].. --- ὁμοδούλους : 566 ΟΠ [1], 1. 20. 
- σοὺς ὑπηκόους : Ξιεὐ)εοίβ 077 ψοιγ8; 
οΓ Ουν. ν. 5. 27 τοὺς ἐμοὺς ὑπηκόους πιψ 
διι)εοί5. --- τίνος ἂν δέοις κτέ. : τυλαΐί 
τὐοι αἰ γοιι ἰαοῖ;, τυλαΐ τυου αὶ ἀΐπαϊεγ ψοιι 

υδοπι δεΐπ ρον γξοίψ μαρρῃ 3 --- μὴ οὐχί: 
ἴῸΥ 1Π6 ἔνγο Π6Ρ8. δΙΓΘΥ ἃ γϑ τ οἵ Πίη- 

ἀονίηρ, 566 α. 289, 6, 7, ν.; Η. 1034}. 

- εὐδαίμων : Ποη). 5'ποθ {π6 580]. οἵ 
εἶναι 15 ἴΠ6 5816 ἃ5 {Π6 510]. οἵ δέοις. 

57. ἁπλῶς: ρίἰαϊπίγ, “απκίψ. ---- περέ- 
πει γοῦν σοι: γέ8, αἱ αἰΪ ουεπί5 τὲ δὲ- 
σοπιε8 ἡοῖι ἴο (0 80. --- τοιοῦτον τι... 
ἐστίν; ρδυθῃποίϊο, 
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190 ἘΞἘΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 

110 χρὴ εἰδέναι ὅτι πολεμήσω ὑμῖν ὡς ἂν δύνωμαι ἄριστα. 
» ’ -" ε«» ’ » ’ - Ν » -»"» Ἀ 

ἀκούσας ταῦτα ὁ ᾿λγησίλαος ἐλάβετο τῆς χειρὸς αὐτοῦ καὶ 

εἶπεν - ΕΠὀθ᾿, ὦ λῷστε, σὺ τοιοῦτος ὧν φίλος ἡμῖν γένοιο. 
ἃ ». 4 " ὝΑΕ. “ “ Ὗ ε ΕΥ̓ ΄ 
εν ὃ ουν, ἔφη, εΕπιστω, ΟΤι νυν Τε απειμι ως ἂν δύνωμαι 

“ - “ “ ΄- 
τάχιστα ἐκ τῆς σῆς χώρας, τοῦ τε λοιποῦ, κἂν πόλεμος ἢ, 

ν ΕΩ »" 5 Ὗ » ’ὔ ΄“ Ν ΄-“ 

176 ἕως ἂν ἐπ᾿ ἄλλον ἔχωμεν στρατεύεσθαι, σοῦ τε καὶ τῶν 

σῶν ἀφεξόμεθα. 

Τούτων δὲ λεχθέντων διέλυσε τὴν σύνοδον. καὶ ὁ μὲν 
Φαρνάβαζος ἀναβὰς ἐπὶ τὸν ἵππον ἀπήει, ὁ δὲ ἐκ τῆς Παρα- 

,’ εν ΕῚ »- Ν 2 ἊΝ ε Ν Ἀ 

πίτας υἱὸς αὐτοῦ, καλὸς ἔτι ὧν, ὑπολειφθεὶς καὶ προσ- 

180 δραμών, Ξένον σε, ἔφη, ὦ ̓ Αγησίλαε, ποιοῦμαι. ᾿Εγὼ δέγε 

Υ ΄ ,ὔ Ν ’ 

185 Το" {πον μετεδίωκε τον πάτερα. 

δέχομαι. 

δὲ καλόν, ἔδωκε τῷ ᾿Αγησιλάῳ. 
ον Ν 

ἔχοντος περὶ τῷ ἵππῳ 

Μέμνησό νυν, ἔφη. καὶ εὐθὺς τὸ παλτόν, εἶχε 

ὁ δὲ δεξάμενος, φάλαρα 

᾿Ιδαίου τοῦ γραφέως πάγκαλα, περι- 
Ν ΕΣ ὃ 5 ἰοὺ ’ ᾿ εκ ε ἴω 5 ’ . Ἃ" 

ελὼν αντεόοωκεν ανυτῳ. ΤΟΤΕ μεν ουνοπαις ἀναπηδήσας επι 

ὡς δ᾽ ἐν τῇ τοῦ Φαρνα- 

βάζου ἀποδημίᾳ ἀποστερῶν ἁδελφὸς τὴν ἀρχὴν φυγάδα 
» ’ Ν “ ’ ε,ὕὔ ’ ϑ Ἂν ΠΝ ’ 

ἐποίησε τὸν τῆς Παραπίτας υἱόν, τά τ᾽ ἀλλα ὁ ᾿Αγησίλαος 
» “Ὁ » “ ἐν. ’, 5 »ῃ φὰ ὍὌΝΦ 7, 

ἐπεμελεῖτο αυτου, και ἐρασθέντος αὐυτου του Βύαλκους πυιεος 

ΕἸ , ΄ ΓΕ Ὶ ,΄ -΄ ᾿ 3 ἢ - 5 ’, Ν 

Αθηναίου, παντ ἐποιῆσεν οπως αν δι εκεινον ἐγκριθείη ΤΟ 

190 στάδιον ἐν ᾿Ολυμπίᾳ, μέγιστος ὧν τῶν παίδων. 

1 938. τῆς χειρὸς αὐτοῦ: ματγΐί. σ6η. 
ΑΘΓ ἃ γοῦν οἱ ἁ τοιπολῖηρ, “ Τα κίηρ 

μο]ά οἵ᾽; οΥ Οὗψτ. ν. 5. 7 λαβόμενος τῆς 
δεξιᾶς τοῦ Κυαξάρου. --- γένοιο : ορί. οἵ 

ν 5}. --- ἕν δ᾽ οὖν: 566 οἡ 933 ὑμεῖς δέ. 
39. καλὸς ἔτι ὦν: οαπὶν. τὸ “η. 

ἱϊ. 6. 28 ἔτι ὡραῖος ὥν τ]ὸ τσα8 811} ἴῃ 

{διε δίοοπι ὁ ψοιι]ι. --- μέμνησό νυν : νύν 

ὙἸΓἢ ἴπηγν., Τάτ ἴῃ Αἰ. ΡΓΟΒΘ, ΟΟΟῸΓΒ 

480 γ΄ 1. 32 ἴσχε νυν, Απ. νἱῖ. 2. ῶ0 ἴθι 

νυν. --- εἶχε δὲ καλόν : ῬΑτοητ Ποῖος. 
40. ἐπεμελεῖτο: ἀοο. 10 Τ]αί. «4765. 

13, ῬΠΔΓΠΆΡΆΖΙΙΒ ΟῚ 6 ἴπ 1νἷβ. ΘΧΙ]Θ τὸ 

ῬΘΙΟΡΟΠΠΘΒΙ8. --- ΕἸὐάλκους ; ΘΠ, ΔΙΓΟΓ 

ἐρασθέντος. ῬΙαΐ. ἐδ. ἠράσθη ἀθλη- 
τοῦ παιδὸς ἐὲξ ᾿Αθηνῶν. --- πάντα κτέ.: 
μὲ (Αροβι!αι8) πιαᾶδ ουεγῃ ὉΠ οΥ ἰο 
ἐνε οπὰὶ {λιαὶ, 70. ἠΐβ βακεὲ (Μορ- 
αὐαΐο8᾽}), λὸ (Επι4]0 685) πεΐφλς δὲ αὐ:- 
πε εα ἰο ἰλα ταοὸ αἱ Οἰ πιρία, ἱπαϑβηιιιοῖι 

αϑ ἢ τραϑ {Πι6 1α]]68ὲ οΥ 1λι6 ψοιι, ῬΊαΙ. 

πηΠογβίοοα {Π|8 ἴῃ {ΠῸ 56 Πη8Ὲ6 οἵ 8ῃ 
οΥοσστονη ΒΟΥ ἴῃ ἀΠΔΠΡῸΓ οὗ ΘΧχο] βίοη 
ἔγοπι {πῸ οοηϊοβίβ οἵ {πὸ ῬΟΥ 8, γΠΘΓΟ- 

88 πὸ μ᾽] αἰ πηθϑηΐηρ ΒΘΘΠῚΒ ἴο 6 τΠδΐ 
Ἐπιλ]οοΒ ΒοΊρσηῦ Δα πιββίοη ἴο ἃ 60η- 

τοβῦ ἔγοπι πο ἢ ἷβ ἀρὸ νου ἃ ᾶνΘ 

Βιΐ Ὠἶπ ουΐ, ἀπ {πα ὨΪ8. 51Ζ6 8118- 
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ἘΛΙΊΝΕΙΝΤΙΚΑ ΚἘΥΤῚ, 2. 191 

Καὶ τότε δή, ὥσπερ εἶπε πρὸς τὸν Φαρνάβαζον, εὐθὺς 41 
3 , » κ᾿ ΄ Ν χ δ τ» » εὐλ ἀπεπορεύετο ἐκ τῆς χώρας: σχεδὸν δὲ καὶ ἔαρ ἤδη ὑπέ. 

ϑ', ’ Ν 3 ΄ ’ὔ ͵ὔ 

φαινεν. ἀφικόμενος δὲ εἰς Θήβης πεδίον κατεστρατοπεδεύ- 
Ν ΄ “ » “ 3 ’, ε ’, Χ 3 ἰαἡ 

σατο περὶ τὸ τὴς Αστυρηνὴς Αρτέμιδος ἱερόν, καὶ ἐκεῖ 

196 πρὸς ᾧ εἶχε συνέλεγε πανταχόθεν παμπληθὲς στράτευμα. 

παρεσκευάζετο γὰρ πορευσόμενος ὡς δύναιτο ἀνωτάτω, 
νομίζων ὁπόσα ὄπισθεν ποιήσαιτο ἔθνη πάντα ἀποστερή- 

σειν βασιλέως. 

9 ᾿Αγησίλαος μὲν δὴ ἐν τούτοις ἦν. οἱ δὲ Λακεδαιμόνιοι 1 
9 Ν Ὁ“ » ’,’ ᾿ς 5 ’ » ᾿, 

ἐπεὶ σαφῶς ἥσθοντο τά τε χρήματα ἐληλυθότα εἰς τὴν 
ε ΄ ων ΄ ΄ ν ΄, ΓΝ , 
Ελλάδα καὶ τὰς μεγίστας πόλεις συνεστηκυίας ἐπὶ πολέμῳ 

πρὸς ἑαυτούς, ἐν κινδύνῳ τε τὴν πόλιν ἐνόμισαν καὶ στρα- 

5 τεύειν ἀναγκαῖον ἡγήσαντο εἶναι. καὶ αὐτοὶ μὲν ταῦτα 2 
Ψ, 5 ἈΝ Ν Δι» Ἃ Ν 5 ’ δ 

παρεσκευάζοντο, εὐθὺς δὲ καὶ ἐπὶ τὸν ᾿Αγησίλαον πέμπου- 

σιν ᾿Επικυδίδαν. ὁ δ᾽ ἐπεὶ ἀφίκετο, τά τε ἄλλα διηγεῖτο 
ε » Ν ν ε ’ » ἧς 5 “Ἢ Ὁ) ε 

ὡς ἔχοι καὶ ὅτι ἡ πόλις ἐπιστέλλοι αὐτῷ βοηθεῖν ὡς 

10 

τάχιστα τῇ πατρίδι. ὁ δὲ ᾿Αγησίλαος ἐπεὶ ἤκουσε, χαλε- 
“Ὁ Ν » Ἁ ν “ Ν σ 

πως μὲν ὭνΕΥΚεν, ἐνθυμούμενος και οιων τιμῶν και οιων 

1 ἰαἰποα Ηἶ5 οἱ αἴπη. --- ὅπως ἂν... ἐγκρι- αεγξηεο οΓ ϑρατγία (1,2). γορατγαίϊοη8 
θείη.: οα {Π6 ᾿πηρΡ]|16α οοπ4., ΒΘ ΟΜΤ. ὺγ α τείμγη ἰο ὕτοεος (5- 8). 776 7068 
ἈΦ αὐ 5. δ᾽ ὉπῚ85. 16; ὁ} ϑρατγία τη οοιποῖϊ αἱ (ὐογίπίδ ; 8ρεδεοῆι 

41. ἔαρ: 86. οὐ 5394 5.6. --- ὑπέ- ο Τϊηιοίαιι6 (9-12). 76 ϑρατίαηξβ 
φαινεν: 566. οη ἴϊ]ϊ- 4. 10. --- Θήβης ἕαζε {}ιε 7οἰεἰ ; μοβεϊ {168 δεσχιίηι παν ἐΐ6 
πεδίον: ἴῃ {π6 ΤΥΟΔΩ͂, Πδιηθα αὐΐου 6 7βέληιις (195-18). ῇηιιηπιοταίίοη ο 
ἀποϊθηΐ οἷτν Θήβη ὑποπλακίη τη ηϊ]οπ6 8 ῥόγεες (10, 17). ΒΒαΐίἰ6. 96|΄ Νίοηιεα 

Ὀγ Ηοιπογν Ζ 597; οὐ Απ. νἱϊ. 8.7; Ηαύ. (18-29). 
ψΊϊ. 42. ---᾿ Αστυρηνῆς : {πΠ6 ν1Π|ὰρῸ Α.5- 1. Οοπεϊππυδίίϊοη οἵ [Π6 παργαίγθ 
ἴντα, {Π6 βθδαῦ οὗ {Π1|5 βαπούπαγν, γὰ5 70 οἵ ουθηΐβ ἴῃ σθθοθ ΜυΠΊῸΠ νγ88 ἰπίοτ- 

βίδαϊα αἰβίαπί ἔτοτη ΤΠΘΡ6. -- πορευ- ταρίθα δὖ {πὸ οπᾶ οὐ {π6 ΤΠ γα ΒΟΟΚ. 
σόμενος: 4ΓΠ6Υ παρασκευάζεσθαι ΠἼΡδ -- τὰ χρήματα: 866 οη ἰΪϊ. 5. 1. -- 
ῬΑΓΕΟΪΘ ὡς ΡΌΠΟΙΆΙΠΠΥ ΔΟΘΟΙΏ Δ ΠΪ65 ἴη6 πρὸς ἑαυτούς : οοῃβί. ΜΓ πολέμῳ, 1.6. 
ξαΐ. ραγῇο. ; ΠΟΥΘ 10 15 οΥη 64, ἃ5 4150 ἀρδίηβῦ {πῸ Τιϑοθδοιηηοπῖδηβ. ΟΥΠοτ- 

ΤΠασ. 11. οἱ; ν΄. 8; Υἱ, 54. -- ἀποστερ- 86 11]. ς. 2 συνίστασαν καὶ τὰς μεγί- 
ἥσειν βασιλέως : 6 τὐοιι εἰ εἰδία οἷ! ζγοηι στας πόλεις πρὸς ἀλλήλας. 
{πὲ κὔιφ. ΤῊΘ Δ]αῦναὶ ρθη. οἵ {Π6 2. ταῦτα: 1.6. [6 Ργορδγδίϊοηβ ἴῸΓ 
ῬΘΥΒΟΠ ἢ ἀποστερήσειν 15 ποῖ ἔΓρα. 1ἴΠ6 ψγΧ87, στρατεύειν. 

9. ΟἸιᾶρ. 9, Ἂσεβίϊαιις γϑοαίϊοαϊ ἰο {ἢ 5. ἀπεστερεῖτο : ἱπηρῇ. πᾷ. ἰπβίοδα 
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» ’ 5 [αὐ ν Ν , Ἀ , 

ἐλπίδων ἀπεστερεῖτο, ὅμως δὲ συγκαλέσας τοὺς συμμάχους 
ἐδήλωσε τὰ ὑπὸ τῆς πόλεως παραγγελλόμενα, καὶ εἶπεν ὅτι 
5» Ὁ“ » »-“ ΄“" ’ »Ν ’,’ 5 ““. -“. 

ἀναγκαῖον εἴη βοηθεῖν τῇ πατρίδι - ἐὰν μέντοι ἐκεῖνα καλῶς 
, ΕΒ» θ » ΜΝ" -ϑ ὃ ΄ μ » Ἁ γίνηται, εὖ ἐπίστασθε, ἔφη, ὦ ἀνδρες σύμμαχοι, ὅτι οὐ μὴ 

" ΄ Ἄν" » κ ΄ ,΄, ΄ - 
ἐπιλάθωμαι ὑμῶν, ἀλλὰ πάλιν παρέσομαι πράξων ὧν 
ε “ Φφὰ 5» ’ὔ ἈΝ “ Ἁ ἈΝ » ’, 

ὑμεῖς δεῖσθε. ἀκούσαντες δὲ ταῦτα πολλοὶ μὲν ἐδάκρυσαν, 
»" 3 πάντες δ᾽ ἐψηφίσαντο βοηθεῖν μετ᾽ ᾿Αγησιλάου τῇ Λακε- 

ὃ ’ 5» δὲ »“.Ἅ 5 Ἂ , ὔὕ 8. ’ 

αίμονι" εἰ δὲ καλῶς τἀκεῖ γένοιτο, λαβόντες αὐτὸν πάλιν 
σ » Ἀ » ’ὔ Ν ε Ν Ν ’ ε » 

ἥκειν εἰς τὴν ᾿Ασίαν. καὶ οἱ μὲν δὴ συνεσκευάζοντο ὡς ἀκο- 
κι ϑ 

λουθήσοντες. ὁ δ᾽ ᾿Αγησίλαος ἐν μὲν τῇ ᾿Ασίᾳ κατέλιπεν 
Ν ε Ἀ Ν Ν ΕἸ Ἂς " "») 

Εὐξενον ἁρμοστὴν καὶ φρουροὺς παρ᾽ αὐτῷ οὐκ ἔλαττον 
ο Ν 

τετρακισχιλίων, ἵνα δύναιτο διασώζειν τὰς πόλεις: αὐτὸς 

δὲ ὁρῶν ὅτι οἱ πολλοὶ τῶν στρατιωτῶν μένειν ἐπεθύμουν 
μᾶλλον ἢ ἐφ᾽ Ἕλληνας στρατεύεσθαι, βουλόμενος ὡς βελ- 

΄, Ν , ᾿", » 6 Δ'Ὦ; 4 ἊΝ 

τίστους καὶ πλείστους ἄγειν μεθ᾽ ἑαυτοῦ ἄθλα προὔθηκε 

ταῖς πόλεσιν, ἥτις ἄριστον στράτευμα πέμποι, καὶ τῶν 
΄ “ “ ν 3 ’, ΄ Ψ 

μισθοφόρων τοῖς λοχαγοῖς, ὅστις εὐοσπλότατον λόχον ἔχων 

συστρατεύοιτο καὶ ὁπλιτῶν καὶ τοξοτῶν καὶ πελταστῶν. 
-“ “- ᾿ 

προεῖπε δὲ ταὶ τοῖς ἱππάρχοις, ὅστις εὐιπποτάτην καὶ εὐ- 
οπλοτάτην τάξιν παρέχοιτο, ὡς καὶ τούτοις νικητήριον 

κ᾿. ᾿ ΄, » ’ » Ν ’ » τὴν δὲ κρίσιν ἔφη ποιήσειν, ἐπεὶ διαβαίησαν ἐκ 
“ ΕῚ ’,ὔ » Ν Ὕ ’ 5» γ΄ , ν εν » ΄ 

τῆς ᾿Ασίας εἰς τὴν Εὐρώπην, ἐν Χερρονήσῳ, ὅπως εὖ εἰδεί. 

δώσων. 

οἵ γγϑβ. ορί. 'ἰπ ἴηαϊγ. αἶβο.; βθὸ ἃ. ἰἰοπρᾶ ἱπημηθα!ίθὶν αὔθ να ΓΘ 
248, ν. 2; Η. 936; οῃ 11]. 5. 28. -- 

ἐκεῖνα : Θααῖν. ἴο τἀκεῖ 4. --- οὐ μὴ ἐπι- 
λάθωμαι: οατῖν. ἴο 4 ΘΙΡ Πα ο ζαῖ, 
ἱπ4.; α. 357; Ἡ, 1032. οὐ μή 18 υβρᾶ 

Ὑ 10} {Π|6 ΔΟΥ. ΒῈΠ7γ. Δ Πα, ΤΏΟΓΘ ΤΆΤΟΙΥ, 

νὴ {6 ἔαΐ, πα. ΟΥἹ Ἅη. ἰν. 8. 13 
οὐδεὶς μηκέτι μείνῃ τῶν πολεμίων. 

4. ἐδάκρυσαν : τῦετε α Πεείεα ἰο ἰεαν8. 
ΟΡβ. 1π6 ἴθηβο. 

δ. οἱ πολλοὶ τῶν στρατιωτῶν : ΠηΔ 1 η- 
'ν, πὸ ἀοιθέ, οὐ {πὸ Αβίαϊίο 411Π|ὃὸ8 πᾶ 

[Π|6 ΤΠ ΘΓΌΘΠΑΤΙΘΒ, βδίποθ {Π6 ῬΓΪΖΟΒ ΠΠΘῊ- 

οἴουθα ραυ ο ]Υ]ν ἴο {61}. --- ἐπε- 
θύμουν : 5606 οη 3, ἀπεστερεῖτο. --- προ- 
εἶπε: 56. ἄθλα, ἴῃ 6 Οαιιδθ ὡς... δώσων 

Ῥεῖηρ αὐ ρα ΤῸΣ ΟἸΘΆΓΗΘΒΒ. 

06. τὴν κρίσιν ποιήσειν ; πιαζε {δε 
εἰεοϊβίοη, αἰὐαγαὶ {6 ρμγίσεβ; ποῦ ἴπ 1Π6 
Ἐ8118} ἸΘΡᾺ] Β6η86, ἃ8 ἴῃ υ. 2. 9ὅ Ἰσμη- 
νίᾳ κρίσιν ποιῆσαι. ---- εὐκρινεῖν ; ΟΟΟῸΓΒ 
ΟἾΪΥ ΠΟΘ; ἴὉ 18 ῬτΟ, ἰηΐγ,, δὲ τοῦ 
ἐφιείρρεε, Θααῖν. ἴο εὐκρινῇ εἶναι. ΟἸΠΘΥΒ 

[Ἀκ6 Ὁ ἴγϑη8,, ἰο κδορ ἵπ ογάδν, αἰϊβοῖ- 
Ρίϊπο. 



ἙΛΛΗΝΙΚΑ ΝΡ. 2. 

ἦν -“ -»“ 

σαν ὅτι τοὺς στρατευομένους δεῖ εὐκρινεῖν. 
ἘΣ Ν Ν ων τὸ 3 ΄ 3 ΄ Ν 
ἄθλα τὰ μὲν πλεῖστα ὅπλα ἐκπεπονημένα εἰς κόσμον καὶ 

86 ὁπλιτικὰ καὶ ἱππικά: ἦσαν δὲ καὶ στέφανοι χρυσοῖ. τὰ δὲ 
,’ μὰ » » 5 ’ “ἡ 5 Ν ’, ’ὔ 

πάντα ἄθλα οὐκ ἔλαττον ἐγένοντο ἢ ἀπὸ τεττάρων ταλάν- 
, ’ 5 ’,’ ’ὔὕ ’ 

των. τοσούτων μέντοι ἀναλωθέντων, παμπόλλων χρημάτων 
“ 3 Χ Χ ΄ 
ὅπλα εις ΤῊΨΡ στρατιαν κατεσκευάσθη. ἐπεὶ δὲ διέβη τὸν 

Ἑλλήσποντον, κριταὶ κατέστησαν Λακεδαιμονίων μὲν Μέ. 
40 νασκος καὶ Ἡριππίδας καὶ Ὄρσιππος, τῶν δὲ συμμάχων 

- τ υκῳς, , 
εἷς ἀπὸ πόλεως. 

χα ’ὔ ΄, 5 ᾿ ᾿ , 

καὶ ᾿Αγησίλαος μέν, ἐπεὶ τὴν κρίσιν 
5 ’ἅ »» Ν ’ 5» , Ν 53 Ἀ «ε Ν 

εποιήῆσεν, εχὼν ΤΟ στρατευμα εἐπόοβευέτο τὴν αὐτὴν ὁδὸν 

ἥνπερ βασιλεὺς ὅτε ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα ἐστράτευεν. 
Ἔν δὲ τούτῳ οἱ μὲν ἔφοροι φρουρὰν ἔφηναν - ἡ δὲ 

45 πόλις, ἐπεὶ ᾿Αγησίπολις παῖς ἔτι ἦν, ᾿Αριστόδημον τοῦ 

γένους ὄντα καὶ πρόδικον τοῦ παιδός, ἡγεῖσθαι τῇ στρατιᾷ 
ἐκέλευον. ἐπεὶ δ᾽ ἐξήεσαν μὲν οἱ Λακεδαιμόνιοι, συνειλεγ- 

, 3 αν δ Ά. ΄ , ΕΣ ,, “ ἋἍ 
μένοι δ᾽ ἦσαν οἱ ἐναντίοι, συνελθόντες ἐβουλεύοντο πῶς ἂν 

τὴν μάχην συμφορώτατα σφίσιν αὐτοῖς ποιήσαιντο. Τιμό- 

50 λαος μὲν δὴ Κορίνθιος ἔλεξεν, ᾿Αλλ᾽ ἐμοὶ δοκεῖ, ἔφη, ὦ ἀν- 

ὃρες σύμμαχοι, ὅμοιον εἶναι τὸ τῶν Λακεδαιμονίων πρᾶγμα 

2 1. εἰς κόσμον : εἰεφαπέϊῃ. ---- οὐκ 
ἔλαττον: οαιὶν. ἴο ἀπ᾽ οὐκ ἐλάττονος. 

- ἐγένοντο: 566. ΟΠ ἷ. 1. 29. --- ἀπὸ 
κτὲ. : τσογίλ ἔοι ἑαίεπές, Ἰἰϊ. ἐπα ρτγοάιιοο 
9Γ ἤθιν ἰαϊεπίδ ; οΓ, Απη.1. τ. 9 στράτευμα 

συνέλεξεν ἀπὸ τούτων τῶν χρημάτων. --- 
τοσούτων. ... κατεσκευάσθη : δὴ τεάδοπ 
ΟΓ ἐμὶβ εαρεπαϊίιγο, ᾿οιυθυεν, αὐηι8 Γ᾽ 
ὉΕΥῊ ηγεαί ταί τρεγε ργοσιγοα (7 {}6 
αὐταῃ ; ἴ.6. ἴπ6 ἴΤΟΟΡΒ, ἴῃ οὐ υ ἴὸ σαὶ 

[Π6 τηΔρῊΠοθηΐ ΡΓΪΖθ8 {πᾶ Πα ῬΘΘη 

Οἴοτθα, ργουϊαθᾷ {ποπηβοὶνο8 σ]ἢ 

ΤΙΟἢ ὈοίΟΙ ΔΙΠῚΒ ἴΠ8η οου]α Πᾶν 
Ῥθθη σού ΓῸΓ {Π6 81Π| βρθηΐ οῃ {Π6 
ῬΓΪΖΘ5. -- χρημάτων : Ρ6η. ΟὗὨ ΤΠ] ΘΑ ΒΈΓΘ, 
6 ἸΟ1585:; Εἰ- 7129: 

8. ἀπὸ πόλεως : 77οηι εαοἦ οἱΐῃ ; 8566 

οἡ 1Ϊ, 4. 24. --- βασιλεύς : 1.6. ΧΟΓΧΘΒ, 
ἴῃ 480 Β.6. 

9. ἐν τούτῳ: πιεαπιρ]ῖο, το ϑυσηρ τὸ 
ταῦτα παρεσκευάζοντο. --- ᾿Αγησίπο- 

λις: δ0ῃ οὗ {πὸ {υρὶίϊνο ῬαυβδηΪ88 ; 
οΥ τϊ. ς. 28. --- τοῦ γένους : 1.6. 1Π6 
ΤΟΥ] ἔδπλ]ν ; οὐ 111. 3. 5. ἘΕῸΓ {Π6 

Ῥἤγαβο, οὐ ον. νἹ11. ς. 20. --- πρόδικον: 
16 ἀθβίσπαίίοη ἀιηοηρ ἴΠ6 ρατίδηβ οὗ 
1π6 γοὰπρ Κίηρβ σαδγαΐδη. --- ἡγεῖ- 
σθαι τῇ στρατιᾷ: ἰπ [Π15 56η56 ἡγεῖς- 
σθαι νῖῖῃ {πῸ ἀαΐ. 15. ΤΆΓΘ ἴῃ ῬΓΟΒ6, οὐ 
γ. 4. 85. --- ἐκέλευον : 566 ΟΠ 1. 24. -- 

ἡ πόλις: δαπῖν. ἴο οἱ πολῖται. 
10. συνελθόντες: 86. οἱ ἐναντίοι. -- 

ποιήσαιντο: Ροίοπίϊ8] ορί. 
11. ὅμοιον, οἱόνπερ: [ῃ6. 584 Π1|6 ΟΟΤ- 
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ἦν δὲ τὰ τ 
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194 ΞἘΕΝΟΦΩΝΤῸΣ 

4 - 
οἷόνπερ τὸ τῶν ποταμῶν. οἵ τε γὰρ ποταμοὶ πρὸς μὲν 

-" “ » ’ » Ἀ » » » ’ ΄ » ἃ 

ταῖς πηγαῖς οὐ μεγάλοι εἰσὶν ἀλλ᾽ εὐδιάβατοι, ὅσῳ δ᾽ ἂν 
πορρωτέρω γένωνται, ἐπεμβάλλοντες ἕτεροι ποταμοὶ ἰσχυ- 

δδ ρότερον αὐτῶν τὸ ῥεῦμα ποιοῦσι, καὶ οἱ Λακεδαιμόνιοι 
ὡσαύτως, ἔνθεν μὲν ἐξέρχονται, αὐτοὶ μόνοι εἰσί, προϊόντες 

Ἀ Ἀ ,’ Ν ’ὔ ’ ’΄ Ν 

δὲ καὶ παραλαμβάνοντες τὰς πόλεις πλείονές τε καὶ δυσμα- 
χώτεροι γίγνονται. ὁρῶ δ᾽ ἔγωγε, ἔφη, καὶ ὁπόσοι σφῆκας 
5 Ὁ ,ὔ ΦΑ, Ν 5» , Ἁ ΄“ 

ἐξαιρεῖν βούλονται, ἐὰν μὲν ἐκθέοντας τοὺς σφῆκας πει- 
“ ΄“ ε Ν “ ,’ 9... ».»ν »ἬἩ᾽ 

60 ρῶνται θηρᾶν, ὑπὸ πολλῶν τυπτομένους - ἐὰν δ᾽ ἔτι ἔνδον 
ὄντων τὸ πῦρ προσφέρωσι, πάσχοντας μὲν οὐδέν, χειρου- 
μένους δὲ τοὺς σφῆκας. ταῦτ᾽ οὖν ἐνθυμούμενος ἡγοῦμαι 
κράτιστον εἶναι μάλιστα μὲν ἐν αὐτῇ, εἰ δὲ μή, ὅτι ἐγγύ- 

»-“" ,’ Ν ’ “ ’ » 

τατα τῆς Λακεδαίμονος τὴν μάχην ποιεῖσθαι. δόξαντος ὃ 
εν λέ » ΄“ 5 ’, “ 5 4 δὲ ἂν 8 

εὖ λέγειν αὐτοῦ ἐψηφίσαντο ταῦτα. ἐν ᾧ δὲ περὶ ἡγεμο- 
“ 5 

νίας τε διεπράττοντο καὶ διωμολογοῦντο εἰς ὁπόσους δέοι 
θδ 

’ὔ ΄-“" ἈΝ ’ ν Ν ’ 4 Ν 

τάττεσθαι πᾶν τὸ στράτευμα, ὅπως μὴ λίαν βαθείας τὰς 
΄-“ 

φάλαγγας ποιούμεναι αἱ πόλεις κύκλωσιν τοῖς πολεμίοις 
,ὔ » ,’ ε ’ Ν Ν ’ 

παρέχοιεν, ἐν τούτῳ οἱ Λακεδαιμόνιοι καὶ δὴ Τεγεάτας 
’ Ν ’ » ,, Ν » ’ὔ΄ 

παρειληφότες καὶ Μαντινέας ἐξήεσαν τὴν ἀμφίαλον. Ἴο καὶ 

᾿πΡροηαϊηρ δαίίϊε, οΥ. 18; νἱ. κ. 16; 566 
Η. 057 Ῥ. 

9. το αἴϊοη οοοῦγβ (τ. 1..4.11; ((ἡ 5. 10). 
71) 7,αοεαἰαεπιοπίαηϑ αὐ γι ἰἶκὸ τίυουϑ. 

- ἰσχυρότερον : νἱτΠοιἱ τοσούτῳ ἃ 8 
1Π6 οοττο]αίϊγο οἵ ὅσῳ, ς" 1ἱ. 2. 2. 

12. ἔνθεν : οαιιῖν. ἴο ἐκεῖ ἔνθεν. --- 
ὄντων : 856. αὐτῶν, 566 ὁἢ 1. 1. 90. -- τὸ 

πύρ: {ΠῸ ἀτί., Ὀδοσιιβο {18 15 {ΠῸ νν6]}}- 
Κπον ΔΠ ἀδ818} νὰν οἵ ΚΙΠπρ 

ὙΥΆΒΡΒ. --- πάσχοντας, χειρουμένους: 
οο-ογ, ν 1} τυπτομένους. αὐτούς νοι] 

ΠΑΓΌΓΑΙν θῸ ΟΧΡΓΘΕΒΟΩ͂, ἴῃ ΟΡΡΟΒΙ ΤΟΝ 

ἴο σφῆκας. --- μάλιστα: οσομδβί. ν]Γ} ἐν 
αὐτῇ, 80 ἃ5 ἴο Ὀγΐπρ Οὐ ΠΊΟΓΟ ΞΙΓΟΠΡῚΥ 

1Π6 401 {Π| 0518 ἴο εἰ δὲ μή ; 560 0 Ἷ. 7. 

290, “1η ὥϑὅρατία [86] 7 ννὸ οδῃ, διιί 

οἰδεγιρῖδο, ΔΒ ΠΘΆΤ ἰὖ 85. ῬΟΒΒΙΠ]0.᾽ -- 

αὐτῇ : ΡτοΪορίϊο, --- τὴν μάχην : {δε 

13. εἰς ὁπόσους : ἴοΥ [Π6 ῬΉΓΑΒΟ, 
566. ὁη ἰἰϊ. 1. 22, --- κύκλωσιν... παρ- 
έχοιεν : αὐόγὰ {6 ἐπθηιῃ απ ορρογίηῖ 
οΓ βηγγοπηαίης ἰἤόηι. ---- τὴν ἀμφίαλον : 
ὕδον τϊσ! τ θῸ βαρ] ρα; Βαϊ, αδιαθ 
γοῦν {πὸ Τοῦ {παι {π6 ρατίδπβ οδῃ- 

ποῦ πᾶνὸ ΠΟ Ποα ἀἸοηρ {Π0 βο8, 1Π6 

ννοτα [5011 18 ΟΡΘῚ ἴο ΒΌΒΡΙΟΙΟΙ, ΒῖπΠῸ6 

{15 πβοα οἷΪν ἴῃ Ροοίγν πα ἴῃ {ΠπῸ 

ΒΟΠΒ0 ΟἵὗἁὨ βεα-σίγ, ν Π16}}. οαπποῦ ἈΡΡΙΥ 

Ἰοσο, ΠΟ νοῦ ἐξηεσαν 8 ΘΟΥΓΘΟΙΥ 
ποι, βίηοο Ὁ 15 ἴὸ θὸ ποίρα {πα οοη- 

{ΓΤ 10 {ΠπῸ ΘΠΟΙΉγ 5. ΡΪδη (12) {ΠπῸ 
ΘΡΑΓΙΔηΒ. ἈΤΘ ΔΙΤΟΔΟΥ οὐδ {Π6ῚΓ 

ΟΥ̓ ΤΟΥΓΙ ΟΥῪ ἃ Πα ΠῸ ἸΟΠΡῸΤΙ ΔΙΟΏΡ, 

12 
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ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΙΝ. 2. 19ὅ 

’ ’ ν ε ᾿, Ν Ἁ ,ὔ 

πορευόμενοι σχεδόν τι ἅμα οἱ μὲν περὶ τοὺς Κορινθίους 

ἐν τῇ Νεμέᾳ ἢ ἱ δὲ Λακεδαιμόνιοι καὶ οἱ σύ εν ΤΊ) εμεᾳ σαν, οι μονιοι ὑ συμμαάχοι 

9 - κ 5» ΄ Ν τς: Ν ΕΣ, ΄ 
ἐν τῳ Σικνῶνι. ἐμβαλόντων δὲ αὐτῶν κατὰ τὴν αὑᾷπιεικίαν, 
Ἂς Ν “ 5 ΄“ ε ὃ ΄ Ιλ, 3 ᾿Ν Ν 

ΤΟ μεν πρῶτον εκ τῶν υπέερ εξίων βά ΟνΡΤεΕες αὐυτους και 

ἴδ τοξεύοντες μάλα κακῶς ἐποίουν οἱ γυμνῆτες τῶν ἀντιπά- 
Ν »» Ν 

λων : ὡς δὲ κατέβησαν ἐπὶ θάλατταν, ταύτῃ προήεσαν διὰ 
΄-“ Ἂ, ϑ' ἣν 3 6. ΘΚ 

τοῦ πεδίου, τέμνοντες καὶ κάοντες τὴν χώραν ' καὶ οἱ ἕτεροι 
μέντοι ἐπελθόντες κατεστρατοπεδεύσαντο, ἔμπροσθεν ποιη- 

Ἀ “. 

σάμενοι τὴν χαράδραν δ ἐπεὶ δὲ προϊόντες οἱ Λακεδαι.- 

Ὁ" ΄»“-" 5» »" 

80 μόνιοι οὐκέτι δέκα στάδια ἀπεῖχον τῶν πολεμίων, κἀκεῖνοι 
» ᾽ὕὔ 5" 

αὐτοῦ στρατοπεδευσάμενοι ἡσυχίαν εἶχον. 
»" Ν 

Φράσω δὲ καὶ τὸ πλῆθος ἑκατέρων. συνελέγησαν γὰρ 

ὁπλῖται Λακεδαιμονίων μὲν εἰς ἑξακισχιλίους, ᾿Ηλείων δὲ 
Ἂς Μ Ν 5. ’ὔ Ν ’ 3 Ν 

καὶ Τριφυλίων καὶ ᾿Ακρωρείων καὶ Λασιωνίων ἐγγὺς τρισ- 
’ ἈἉ ν ’ὔὕ ’ Ν γὼ 3 ὃ ΄΄ 

86 χίλιοι καὶ Σικυωνίων πεντακόσιοι καὶ χίλιοι, ᾿Επιδαυρίων 
Ν - 4 . δι - ’ λε ’ὔ » , 5 

δὲ καὶ Τροιζηνίων καὶ Ἑρμιονέων καὶ ᾿Αλιέων ἐγένοντο οὐκ 
» ’ὔ’ ’ὔ Ν Ν , «ε« ΄Ὁ Ν 

ἐλάττους τρισχιλίων. προς δὲ τουτοις ἱππεις μεν Λακε- 

ὃ Γ 05 , “ Ν ΄ 5» ΄ 
αιμονίων περὶ ἑξακοσίους, Κρῆτες δὲ τοξόται ἠκολούθουν 

4 Ἀ “ Ἁ ’ 

ὡς τριακόσιοι, καὶ μὴν σφενδονῆται Μαργανέων καὶ Λετρί- 
Ἀ 

90 νων καὶ ᾿Αμφιδόλων οὐκ ἐλάττους τετρακοσίων. Φλιάσιοι 
΄’, 5» 5» ,ὔ » ΄᾿ Ν " ᾿Ξ 

μέντοι ουκ ἠκολούθουν Σ εκέχειριαν γάρ ἔφασαν εχέιν. 

2 14. πορευόμενοι: ΤοΙοΓ5 0 {Π0 510}5. 1.6. {π6 ΟΥ̓ Πἴαη ΟΠ, ἀηα 80 τὸ [Π6 
οἵ Ῥοί τπ6 Το]] ον ηρ ΟἸαιι5685, οὐ 1. Ιοἵς, ἴῃ ΟΥΓΘΙ ποῦ ἴο ὈΘ6 ΘΧροβϑὰ το {Π6 

5.109; Οὐυν. 1. 1. 1, --- ἐν τῇ Νεμέᾳ: ἴθ. ΤὨΪ551165 ἔτοιῃ {Π6 Ποὶρ (5. --- οἱ ἕτεροι: 
με αἰϊδίγιοἱ ὁ ΝΝδηιθα, 8806 Οἢ 4. 15 εἰς {.6. {π6 ἐποιιη, ἃ8 ἴῃ Υἱΐ, ς. 8; ὙΠππο. 11]. 

Φλιοῦντα. ---  Ἐἰπιεικίαν : ἴῃ {πὸ αἰδίτίοΓ 73. -- τὴν χαράδραν: ἃοο. ἴο Τ)]οά. 
θούνθθη Οὐνητἢ ἃ η4 Βίογομ, ποῦ [8 χίῖν. 83, {πΠ6 Εἶν Νοϑιηραᾷ 1561} τηπϑῦ 
ἔγοιη ΘΓ {ΠπΠ6 Εἴνου Νϑιηθα θηΐθβ ὸ ὑπάογβίοοα ὈῪ {Ππ|5; οὐ Αϑβομίη. 

τῃ6 Ρ] δίῃ. --- ἐκ τῶν ὑπερδεξίων : ΠοΙρη5 ἐδ Μιίδα ἰεῳ. 108 κινδύνου συμβάντος 

ΟΠ [Π6 ΘΠΘΠῚν 8 Τρ ἡ Γ θοβί βυιϊθ αὶ ἡμῖν περὶ τὴν Νεμεάδα καλουμένην χαρά- 

ἴον {Π6 αἰίβοῖκ ἸΡΟῚ {Π6Πὶ; β'ποθ ΟΪΥ ὃῥμραν. --- κἀκεῖνοι: ἐλέη ἐϊκοιοΐδο, ἴ.6. [ῃ 6 
[Π6 ὙγΑΥΤ ΟΣ Β Ἰοῦς βἰαθ γὰ8 σουουθῖ Ὁ 1,ΔοραδθηηοπίδηβΒ. 5.66 οὁἢ Ἷ. 1. 27. 

{Π6 5}16164, Πῖ5 τρῃι θοϊηρ πηρτγοίθοίθα. 16. γάρ: Θροχθρθίϊο, ποιυ. --- συνε- 
(΄ ΤΒαο. ν. γι1. λέγησαν κτέ.: ἴοτ {Π6 51.}., 566. ὁῃ 1]. 

16. ἐπὶ θάλατταν : ἰοιυαγεί {{π6 58.α, 4. ὅ. --- ἐκεχειρίαν ; ἃ ὑγμο6 ὁ. ἀοσοιηῦ 

15 
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1960 ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 

αὕτη μὲν δὴ ἡ μετὰ Λακεδαιμονίων δύναμις ἦν. ἥ γε μὴν 
τῶν πολεμίων ἠθροίσθη ᾿Αθηναίων μὲν εἰς ἑξακισχιλίους 

ὁπλίτας, ᾿Αργείων δ᾽ ἐλέγοντο περὶ ἑπτακισχιλίους, Βοιω- 
΄ο ’ 5» : ὙΝ ὦ ’ 5» ΄ Ν ’ 

95 τῶν δέ, ἐπεὶ Ορχομένιοι ου πάαρήσαν, περι πεντακισχιλίους, 

Κορινθίων γε μὴν εἰς τρισχιλίους, καὶ μὴν ἐξ Εὐβοίας 
ἁπάσης οὐκ ἐλάττους τρισχιλίων. ὁπλιτικὸν μὲν δη τοσοῦ- 

-“ ΄“ Ἀ -“ 

τον. ἱππεῖς δὲ Βοιωτῶν μέν, ἐπεὶ ᾽Ορχομένιοι οὐ παρῆσαν, 
» » ’ 5 ’, Ε] » ε ’ὔ Ν εἰς ὀκτακοσίους, ᾿Αθηναίων δ᾽ εἰς ἑξακοσίους, καὶ Χαλκι- 

100 δέων τῶν ἐξ Εὐβοίας εἰς ἑκατόν, Λοκρῶν δὲ τῶν ᾽Οπουν- 
’ 5» ’ Ν “ Ν Ν -“ -“ νσ ᾿ὕ 

τίων εἰς πεντήκοντα. καὶ ψιλῶν δὲ σὺν τοῖς τῶν Κορινθίων 
πλέον ἦν: καὶ γὰρ Λοκροὶ οἱ ᾿Οζόλαι καὶ Μηλιεῖς καὶ 
᾿Ακαρνᾶνες παρῆσαν αὐτοῖς. 

΄ Ν Ν ε ’ ε ,’ » 2 ε ἈΝ Αὕτη μὲν δὴ ἑκατέρων ἡ δύναμις ἐγένετο. οἱ δὲ Βοι- 
Ὄ ὦν Φ Ν 

106 ὠτοὶ ἕως μὲν τὸ εὐώνυμον εἶχον, οὐδέν τι κατήπειγον τὴν 

τῷ 

΄ ’ 5» Ν Ν ε Ν 5 ος Ν 

μάχην συνάπτειν " ἐπεὶ δὲ οἱ μὲν ᾿Αθηναῖοι κατὰ Λακεδαι- 
’΄ » ,’ » Χ Ν Ν Ν »Ἤ Ἀ 5.5 μονίους ἐγένοντο, αὐτοὶ δὲ τὸ δεξιὸν ἔσχον καὶ κατ᾽ ᾽Αχαι- 

Ἀ 5 ’ Ε] οἶ ,ὔ « Ν Ν » Φ Ἁ 

οὺς ἀντετάχθησαν, εὐθὺς τά τε ἱερὰ καλὰ ἔφασαν εἶναι καὶ 

ΟΥ̓ ΒΟΠῚ6 Το 5{1νΥ8], 566 Οἢ ἴγν. 7. ὥ ; οἤ ν. 2. 
ὥ, ΟΡ 5. {πα΄ ποίτπον {πΠ6 ΤΟ ρΡοδπη5 πα 

Μαπιπθδηβ (19) ΠΟΙ ἴπ6 ΔΟΠ ΘΔ ἢΒ 
(18) ἀτὸ ἤϑσθ ϑῃυπμηργαίρα. 

17. ᾿Ορχομένιοι: «Γ'ἴ 111. σ. 0. - 
Κορινθίων γε μήν : ΑἰΓΟΥ ἔν ΠΟΙ ΠΟΤΕ 
οοππηροῖρα Ὀγ μέν, δέ, ἴπ6 {π|γ 15. ἴῃ- 

ττοσιοοα ὈΥ γε μήν 450 ἴῃ 4. 14: ν. 
Ι. 290; 2.ὄ 16. ΑΥἸΘΡ γε μήν ΔηοίΠ6 Γ 
ΠΟΘΙ ΘΓ ΤΟ] ον 5 {ἢ καὶ μήν, ἃ5. ΠΟΤΟ, 

4180 ΥἹ]. 3. 8, --- ψιλῶν κτέ. : “ΔΑ ἸΑΤΡῸΓ 
ΠΌΡΟΥ οὐ 1Ιρἢ-ἀτηθα ἰΓΟΟΡΒ, 8180, 

βίοοα οἢ {ΠπῸ β'θ οἵ {πὸ (ΣΙ ΠΪΔ ἢ8 
πη 1 {πὸ Τα οοαἀδοιηοπίδ 5. ΠΟ 
ρασίδη ΠΟΡΠΪΟ ἔΌΓΤΟΘ. 4180 νγᾶβ {0 

ΒΙΠΔ]]ΟΥ, Τί 18 Ῥοίζου ἴο [αΚο τοῖς τῶν 

Κορινθίων ἃ8 {πὸ αἴ. οἵ τὰ τῶν Κοριν- 

θίων {}ι6 7ῦγ68. Γ᾽ 16 (ὐοτγίπιμίαπς ὑπ αι 
ἴο ΒΌΡΡΙΥ 1 10 ἃ δα 50, ἴῃ {Π|6 5686 

οἵ συμμάχοις, 

18. οἱ δὲ Βοιωτοὶ κτέ. : {παὺ ἃ 
ΟΠ δπηρο οἵ Ροβιίτοη ΟΟΟΌΓΓΘΩ͂, ἈΡΡΘΑΓΒ 
{το π {πὸ Ππαυγαῖνο; ὙΠΟΙΠΘΥ {Π|Ὶ5 νὰ 8 

ΔΟΘΟΙΡΔ ΗΟ Ὀν ἃ Οἰληρὸ ἴῃ {ΠπῸ ΟὨϊοῦ 
σοι Π, οαηποῦ Ὅρ ΡῬοβι νον ἴη- 

Τουσοᾶ. Οατοίο βᾶνβ, “ΤῊ Πρ Ἰρδά- 

ΟΥΒ ΒΟΙαἸηρ᾽ ἃ ΘΟΌΠΟΙ] οἵ νὰν (οὐ 19) τὸ 
ἉΤΤΔΉΡῸ ΤΠ ΟΣ Ῥ]ΔΠΒ ΘΔ Π6 ἴ0 ἃ ΤΌΒΟΪ]Ι- 

τἴοη. .. {πα0 πὸ σὶρῆϊ νυ ἱηρ, ΘΑΥΤΥ ΠΡ 

ΥἱΠ 1Ὁ σοι ἢ το Υ {πὸ {ἰπ|ο, ΒΠου 

Ῥὸ δἰτουπαῖρα ἔτὸπὴ ἄἂν ἴο ἀν Ὀοίνν θη 

{πὸ αἰ οσθῦ οἰτ685.. Αοο, ἴοὸ {118 
νΐονν, {ἴπη6 ΤΠΟΌΆ ΙΒ ΟΤῸ ἰἴπ ΠῸ ΠΌΓΓΥ 

ἴο ἤρμῖ, ποῦ ἴσοι θαυ οὐ {πῸ ϑξρατ- 

δη5, θαΐ ἴσοπὶ ἃ οβῖσο τὸ σομητηδηαᾶ 

ἴπ {πη Ῥαΐ]0. “ὙΠῸ οο]ουῖπρ ὙΠΟ ἢ 

ΧΡΠΟΡοΝ. Ραῖ8 ΠΡΟῸῚ {Π|18 ἴθ 18 

ΠΆΤαΙν ἔαὶν τὸ {πὸ ΤΠΘΌΔΠΒ, ἃ8 18. 80 
Ομ ΠΥ {πΠ6 οαβ6. {πτουρπηοῦΐ 118 

Ἰηϊβίοτν." -- εἶχον, ἔσχον : ποίρ {ΠῸ 

17 
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ἙΕΛΛΗΝΙΚΑ ΙΝ. 2. 

παρήγγειλαν παρασκευάζεσθαι ὡς μάχης ἐσομένης. Ν 
και 

110 πρῶτον μὲν ἀμελήσαντες τοῦ εἰς ἑκκαίδεκα βαθεῖαν παν.- 
κ᾿ 3 ,ὕ ᾿ , » κ᾿ ΝΣ .Ν Ν 

τελῶς ἐποιήσαντο τὴν φάλαγγα, ἔτι δὲ καὶ ἦγον ἐπὶ τὰ 
ἌΧ ἃ ε , κα ΄ ᾿ ΄ ε . 

δεξιά, οπως πυπερέχοιεν τῳ κερατι των πολεμίων - ου δὲ 

᾿Αθηναῖοι, ἵνα μὴ διασπασθείησαν, ἐπηκολούθουν, καίΐπερ 
“ ν» κ᾿ ΕῚ γιγνώσκοντες ὅτι κίνδυνος εἴη κυκλωθῆναι. τέως μὲν οὖν οἱ 

’ 5» " “ 

115 Λακεδαιμόνιοι οὐκ ἡσθάνοντο προσιόντων τῶν πολεμίων - 
Ν Χ 5 ΄ Χ , 5... ὧν 5.55 ΄ ΄ Ν 

και γαρ ἫΝ λάσιον ΤΟ χώριον " ἜΕἜΤΖΕει ὃ επαιανισαν, ΤΟΤΕ δὴ 

» Ν »2Ν 5 , Ψ ΄ 
έεγνωσαν, και εὐθὺς ἀντιπαρήγγειλαν απαντας διασκευά- 

ε 5» ’ 5 Ἁ ᾿Ὶ ’, Ἔ ε ’ 

ζεσθαι ως εις μαχὴν. επει δὲ συνετάχθησαν ως εκαστους 

ε ν».» ’ Ν 5 ων ρος δ 
οι ξεναγοὶ ἔταξαν, παρηγγνήησαν μεν ἀκολουθεῖν Τῳ ηγου- 

’ὔ ἰοὺ Ν Χ ω 

120 μένῳ, ἦγον δὲ καὶ οἱ Λακεδαιμόνιοι ἐπὶ τὰ δεξιά, καὶ οὕτω 
Ν ε ’ Ν ’ "4 “ » ’ὔ «ε Ν ἃ 

πολὺ υπέεέρέτεινον ΤΟ κερᾶς, ωστε των Αθηναίων αι μὲν ἐξ 

Ἁ Ν ν γ. 3 2 ε Ν ’ 

φυλαὶ κατα τους Λακεδαιμονίους εἔγένοντο, αι δὲ τέτταρες 

Ν ’ 

κατὰ Τεγεάτας. 
5 ’ Ν Φ' 5 ’ οὐκέτι δὲ στάδιον ἀπεχόντων, σφαγια- 

, ε ’ “5 , ν ’, 

σάμενοι οἱ Λακεδαιμόνιοι τῇ ᾿Αγροτέρᾳ, ὥσπερ νομίζεται, 
Ν , ε “ ΕΣ." 

125 ΤΉΡν χιμαιρᾶαν, Ἤγουντο ἐπι 

ἐπικάμψαντες εἰς κύκλωσιν. 

9. [6η568. --- τὴν μάχην : ἴῸΓ {Π6 ἀτί., 566 
ὁπ 12. --- πρῶτον μέν, ἔτι δέ: οοΥΓΕΙ- 
αἰϊνθ; βῖποθ θοΐίῃ {πῸ πορ]θοῦ οἵ {πὸ 
τοβϑοϊαίίοη (13) 85 ἴο {πὸ ἀθρίῃ οἵ {Π6 
ἢ]65, ἂηα [Π6 τηδυοῃίηρ ἰο {ΠπῸ6 τὶρῃΐ, 

ΘΟΙΊΡΘΙ ἴπΠ6 ΑἸΠΘΗΪΔΠ5 ἴο ρὶνϑ ΠΡ {ΠΟῚΓ 

ΟΥΡῚ ΠΑ] ροβίθοη ἰπ βρ᾽ΐθ οἵ {Π6 ἄδη- 

ΒῈΓ οὗ ἃ ἢδὰπΚ τηονθηηθπί. --- τοῦ εἰς 
κτέ.: τὸ εἰς ἑκκαίδεκα, {16 αἰορίῃ οΓ 

5ἰχίοθη, ἴουτη8 ἃ 8:1080. 1468. --- βαθεῖαν 
παντελῶς : ΟΌΒ. ἴΠ6. ἀπαβι8] Ροβι [108 
οἵ [Π6 δᾶν., οὔ ν. 3. 2 ὀλίγην παντε- 
λῶς, Α΄. 1. 2. 21 ὀρθία ἰσχυρῶς. --- τῶν 
πολεμίων : ἴῃ6 με. ἀθρθῃᾶβ ΠΡΟΠ 
ὑπερέχοιεν. --- κυκλωθῆναι : ἀροροπαᾶβ 

ὍΡΟΙ κίνδυνος. 
19. ἐπαιάνισαν: 566 οἡ ἴϊ. 4. 17. 

ὅς. οἱ πολέμιοι. ---- ὡς εἰς : 586 ΟἹ [11]. 4. 

Ἁ ὔ Ἂν ε ’ 

τοὺς ἐναντίους, τὸ ὑπερέχον 
5» ἣν Ἀ ’ὕ ε Ν 

ἐπεὶ δὲ συνέμιξαν, οἵ μὲν 

11. --- τῷ ἡγουμένῳ: ἐπ ἠεααὶ 07 {Πι6 
οοἰπηιη, οΥ, (πη. 1ϊ. 2. 4 ἕπεσθε τῷ ἡγου- 
μένῳ. ----παρηγγύησαν : ρα586Ἃἱ (δε τυογαὶ 
αἰοηφ. --- αἱ μὲν ἕξ φυλαί; {πΠ6 ογρδη- 
ἱΖσαϊίοη οὗ {πΠ6 ΑἸΠΘΗΪΔ ἢ ἈΤΊΠΥ ΟΟΥΤΟ- 
ΒΡοπαρα ἴο {παὖ οἵ {πΠ6 Ῥθορὶο ἱπίο ἴθη 
φυλαί. Ἴδη βΘΠΘΓΆΪΒ. νγοτ ο]θοίθα, 
ὉΠ6 ἔτομῃ θοῇ φυλή. ὙΠῸ ἰδ τΥ 
νγ88 ΘΟ Δ 6664 Ὀγ ἴδῃ [ΧΙ ΓΟ ἢΒ ; Π6 

ΘΑ ΥΔΙΓΥ, ὈΥ ἴθ ΡΠ ]ΆΓΟΠ5. ΓΘ ΠΔΠῚ6 

φυλή 5Θ61ὴ8 ΠΟΙΘ ἴο Ὀ6 ΔΡΡΙΪθα 4180 ἴὸ 
ΒΌΟΘΝ ἃ αἰνίβίοη οἵ ὕΠ6 δΥμΊν, οὶ 1]. 4. 
4; ΤΠπο. νἱ. οὃ μία φυλὴ τῶν ὁπλιτῶν. 

20. ἀπεχόντων: 566 Οἡ ἷ. 1. 20. --- 

᾿Αγροτέρᾳ. ἃ πᾶπι6 οἵ Ατσἰοηηῖ5 85 βοὐ- 
ἄο85 οὗ [Π6 ομδᾶβθ δπᾶ οὗ νψ8γ. --- τὴν 

χίμαιραν: {π6 τ΄. θοοδιδθ {Π18. νγἃ8 

[Π6 Ουβίομη ΓΥ (ὥσπερ νομίζεται) οὔἶοΥ- 

197 
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198 ἘΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 

ν , ᾿ ε - , 5 ΄ 
ἄλλοι σύμμαχοι πάντες οἱ τῶν Λακεδαιμονίων ἐκρατήθη- 

ε Ν “ » ’ “Ὁ Ἁ Ν ’ ’ 

σαν ὑπὸ τῶν ἐναντίων, Πελληνεῖς δὲ κατὰ Θεσπιέας γενό- 
, 

μενοι ἐμάχοντό τε καὶ ἐν χώρᾳ ἔπιπτον ἑκατέρων. αὐτοὶ 
Ἁ «ε ’ ν ,’ “ ν» ’ 

180 δὲ οἱ Λακεδαιμόνιοι ὅσον τε κατέσχον τῶν ᾿Αθηναίων 
» ’ Ἀ ’ ΄Ὁ ε ’ Ἀ 

ἐκράτησαν, καὶ κυκλωσάμενοι τῴ ὑπερέχοντι πολλοὺς 
“ ν Ἁ » ““ ΝΜ) 

ἀπέκτειναν αὐτῶν, καί, ἅτε δὴ ἀπαθεῖς ὄντες, συντεταγ- 
΄ὕ͵ ᾽ ,ὕ Ν Ν ν ΄ κ᾿ Ὧν 

μένοι ἐπορεύοντο" καὶ τὰς μὲν τέτταρας φυλὰς τῶν ᾿Αθη- 
ναίων πρὶν ἐκ τῆς διώξεως ἐπαναχωρῆσαι παρῆλθον, ὥστε 

186 οὐκ ἀπέθ ὑτῶν πλὴν εἴ ἐν τῇ βολῇ ὑπὸ οὐκ ἀπέθανον αὐτῶν πλὴν εἴ τις ἐν τῇ συμβολῇ ὑπὸ 
“ ““ ’, 

Τεγεατῶν - τοῖς δὲ ᾿Αργείοις ἐπιτυγχάνουσιν οἱ Λακεδαιμό- 

νιοι ἀναχωροῦσι, καὶ μέλλοντος τοῦ πρώτου πολεμάρχου ἐκ 
πε, 9 , ΄, 3 ΄ν ΄ Υ 5 “ 

τοῦ ἐναντίου συμβάλλειν αὐτοῖς, λέγεται ἄρα τις ἀναβοῆσαι 
-“ συῦχο 

παρεῖναι τοὺς πρώτους. ὡς δὲ τοῦτ᾽ ἐγένετο, παραθέοντας 
εν "΄“ 

140 δὴ παίοντες εἰς τὰ γυμνὰ πολλοὺς ἀπέκτειναν αὐτῶν. ἐπε- 
Ν 

λάβοντο δὲ καὶ Κορινθίων ἀναχωρούντων. ἔτι δ᾽ ἐπέτυχον 
« , Ν πῶς ’, Ν 5 “ 5 

οἱ Λακεδαιμόνιοι καὶ τῶν Θηβαίων τισὶν ἀναχωροῦσιν ἐκ 

τῆς διώξεως, καὶ ἀπέκτειναν συχνοὺς αὐτῶν. τούτων δὲ 
΄“ Ν 

γενομένων, οἱ ἡττώμενοι τὸ μὲν πρῶτον ἔφευγον πρὸς τὰ 
’ ᾿. » 5 ’ ’ὔ ’ ’ 

145 τείχη " ἔπειτα δ᾽ εἰρξάντων Κορινθίων πάλιν κατεσκήνη- 

9. ἴησ, ΟἹ ὁ Κορ. Γιασρα. 153. 8 ὅταν γὰρ ἴΠπὸ ἀοίραιοα Τορϑαηβ, θπῦ οποοιπίογρα 
ὁρώντων ἤδη τῶν πολεμίων χίμαιρα σφα- 

γιάζηται, αὐλεῖν τε πάντας τοὺς παρόν- 

τας αὐλητὰς νόμος. 866 οη 12. --- ἐν 
χώρᾳ: αἱ ἐλεῖν ροξίβ. (ΟἿ 5. 10; 8. 59. 

- ἑκατέρων : ΠοΡΟΠα8 ὁη τινές πη} ] Θὰ 
ἃ8Β Β0Π]. οἵ ἔπιπτον. (7. 21 οὐκ ἀπέθα- 
γον αὐτῶν, 1ὶ. 3. 14, 111. 1. 4. 

21. τῶν ᾿Αθηναίων : ὁοοπβί. ν»]11}} ὅσον. 
Τλεν εἰογεαίεα! α8 πη οΓ {}ι6 Αἰλιοπΐαν8 

α8 ἔπεῳ μαὰ ϑεΐοτε ἰλεηι. --- ἅτε... 

ὄντες: “Β'ποθ {Π6ῚΓ ΤΆΠΚΒ ΘΓ ὑΠ- 

Ὀγοκοη." -- ἐπορεύοντο: 86. ῬΔΟΚ, ἀπὰ 
ΟΠ ΟΙν τσ {Ππ|Ὸ τοῦ οὐ {ΠῸ ΠΟΙ, 50 

{πα {πὸ ν αἀἰά ποῖ τηθοῦ {πὸ ΤοῸτΣ αἰν]β- 

ἴοηβ οὗ {6 Αἰ ΘΠἾΔΠ 5. Ὑν μΪ0 ἢ} Ραγβαθα 

{πῸ Αὐρῖνοβ (σ ποβο μοβιτοη πδα ῬΘΘη 

το {πὸ τὶρηΐ οἵ {π6 ΑἸ Θηΐ 8) τοίατῃ- 

ἴπρ ἴγοπὶ ΡαΓβαΪ οὗἩ {Π|0 ΘΠΘΠΙν.--- πλὴν 
εἰ: ἴον {πὸ 6} 1 ρ515, βὸοὸ ΟΜ, 88, ν. 4. 

- εἴ τις : 86. ἄπεθανε. (ΝΠ ΑἸ". ν. 3.8; 
ΤΟ. 11, οὃ ἀπεγίγνετο οὐδὲν τοῦ στρα- 
τοῦ εἰ μή τι νόσῳ. 

22. παρεῖναι κτὲ.: ἰεἰ {πὸ γογεηιοϑὲ 
Ῥ}α585. ἀναβοᾶν ᾿π}}0}168 σοΙμ δ η, ζ΄. 

γ. 1. 18; 4. 1. 8. 12 ἐβόα ἄγειν τὸ 

στράτευμα, Ἴππο. 1. 53 ἀνεβόησεν εὐθὺς 
λαβεῖν τε αὐτοὺς καὶ ἀποκτεῖναι. 

28. εἰρξάντων : 60. το Τη6ηι. ἐπ Περί. 

δ, ὁπο ῬΑ πα τοίαβοα ἴὸ τσϑοοῖνθ 

{πὸ Τυρτνοβ ἰμίο ἀμφ οἰἵγ, Υ Ἀ1}16 188 
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ἙΛΛΗΝΙΚΑ ΙΡ. 2, 3. 

σαν εἰς τὸ ἀρχαῖον στρατόπεδον. Λακεδαιμόνιοι δ᾽ αὖ 

ἐπαναχωρήσαντες, ἔνθα τὸ πρῶτον τοῖς πολεμίοις συν- 
’ 

έμιξαν, ἐστήσαντο τρόπαιον. 
σ΄ 3 

ουτως ἐγένετο. 

καὶ αὕτη μὲν δὴ ἡ μάχη 

Ὁ δ᾽ ̓ Αγησίλαος σπεύδων μὲν ἐκ τῆς ᾿Ασίας ἐβοήθει" 
ὄντι δ᾽ αὐτῷ ἐν ᾿Αμφιπόλει ἀγγέλλει Δερκυλίδας ὅτι νικῷέν 

ΩΣ ΄, Ν ψοέϑ ως Ν , ΕῚ , 
τε .αὖὺν Λακεδαιμόνιοι, και αὐτῶν μεν τεθνάναι ΟΚΤω, Τῶν 

δὲ πολεμίων παμπληθεῖς - ἐδήλου δὲ ὅτι καὶ τῶν συμμάχων 
᾽ ἈΝ ὦ ΄ 5 5 ΄, ν ἷὮ» , 

δ οὐκ ὀλίγοι ΠπΕΊΤΤΩωκοτες εἰεέν. ἐρομένου δὲ του Αγησιλάου δ 

ἾΑρ᾽ ἄν, ὦ Δερκυλίδα, ἐν καιρῷ γένοιτο, εἰ αἱ συμπέμπου- 
Ξ “ Ἁ Ν 

σαι πόλεις ἡμῖν τοὺς στρατιώτας τὴν νίκην ὡς τάχιστα 

πύθοιντο ; ἀπεκρίνατο δὴ ὁ Δερκυλίδας - Εὐθυμοτέρους γοῦν 
δ Ν Δ} ’ ἫΝ 5 “ ΕΟ ΕῚ Ἢ , 

ειἰκος Ταῦ ακουσσντας εἰναι. Οὐκουν συ, επέει παάρέεγένου, 

’ὕ 5ϑ Ἅ ’ ε Ν » 5 ὕὔ νὰ Ν 

10 κάλλιστ᾽ ἂν ἀπαγγείλαις ; ὁ δὲ ἄσμενος ἀκούσας, καὶ γὰρ 

ἀεὶ φιλαπόδημος ἦν, εἶπεν - Εἰ σὺ τάττοις. ᾿Αλλὰ τάττω, 
" χ ΄ ΄ Ψ »“Ν κ ΄ ΕῚ ΄ 
ἔφη, καὶ προσαπαγγέλλειν κελεύω ὅτι ἐὰν καὶ τάδε εὖ γέ- 

νήῆται, πάλιν παρεσόμεθα, ὥσπερ καὶ ἔφαμεν. 

9. ΟΥΠΟΙ ραν πδα οροπρα {Π6 ραίθβ ἴὸ 
{Π|61|. --- εἰς : 15 566 ΔΥΓΟΓ κατεσκήνη- 

σαν ὁπ δοοοιηΐ οἵ {Π6 ἱπηρ}]16α ἰάθὰ 
οὗ τηδγομίηρ, οΓ 4. 11. 2. 10. 

8 Ομᾶρ. 8. Τιαϊηρβ οΓ {ἰἱπ6 υἱείοτη αἱ 
ΜΝΝεπιοα τεαοῖ Ασοδίϊαιι αἱ Απιρλίροί ἐς 
(4,2). 18 πιατοὴ ἰο Βοροίϊα (8-9). 

Τιαϊπο5 οΓ 16 ϑραγτίαη αἰοξαὶ πραν 
Οπίάιια αἱ ἐπε μαπαὶϊ5 977 (πο; α ζιϊ56 
γορογὲ ριιῤίϊδἠοα ἰο ἰπ6 αγηιῃ (10--14). 

αι 9 ΟὈτοπεῖα ; υἱοίον ο7 ΑΑσοδίίαιις, 
τὐλο 158 τυοιπεἰεα (1δ-20). Μἰαρεαϊίίοη 

9. Οὐ γίἰ5 Ἰπίο 1, οοτῖς (21--25}. 
1. Οοπίϊπυδίϊοη οἵ {πῃ παγγαίνο 

᾿πουσαρίθα δὖ 2. 8. --- νικῴεν : τ067Ὲ8 
υἱοίογοιιϑ. ---τ αὖ: {Πιἰ5 ἐΐπιο, νι τοῖρυ- 
666 ἴο [Π6 ἔοττη6Γ Ὀδί16 αὖ Ηδ]ϊαγίιβ 
({}. κ. 18 5344.), ἴῃ συμ ο ἢ ΠΟΥ ὑγο ΓΘ 
πού νἱ]ἱοίογί οι. --- τεθνάναι : ΟΌΒ. {Π6 

Ομδηρα οὗ οομϑβί. ---οκτὼ.... παμπλη- 

ὁ μὲν δὴ 

θεῖς : οΥ 468. γ. ὃ, ΠΟΘ {Π6 ΘΠΘΙΉγ 5 
1058 185 σΊνΘη ἃ8 Πρατ]ν 10,000 τηρη ; 
Ὑ Π116 1)10α. χὶν. 83 δϑυϊπηδΐθϑ {Π6 1058 

οὗ [π6 ΤιΔορδοιηοπίδη5 Δ η4 {Π6Γ 411165 
αὖ 1100, {πα΄ οἵ {Π6Ὶ} Δαν θυβα τ ο5 δὖ 

δθουΐ 2800. 

2. ἐν καιρῷ: 566 οη [Π]. 4. 9. --- αἱ 
συμπέμπουσαι κτέ.: ἴοΥ {π6 οΥου οὗ 
{Π6 ψογβ, 566 οἡ 11]. 4. 1. --- εὐθθυμοτέ- 
ρους: 88 1 πολίτας Ρτρορασα, εἢ 1. 4. 

2; Υ-. 2. 8. ---οἶναι: {π6 ἰηἴ, ΡΓ͵ΓΘΒ. ἴπ 

{Π6 56Πη86 οἵ {π6 Γαΐ., ΑΥ6Γ εἰκός, ΟΟΟῸ ΓΒ 
4,150 εἷ6 Κεεὶ. 4. 47; Οὁεε. τ8. Τ; 566 ὁἢ 
111. 5. 10; οἰ ν. «. 52. ---- παρεγένου : 5ε. 
τῇ μάχῃ. ΕῸΓ Πῖ8 τούτη ἰο ϑ'ραγία, 
866 11]. 2. 20. --- φιλαπόδημος : ΠοΓΟν]1- 

(48 8661ὴ8 ἴο ᾿ἰᾶν Ὀθθη ἔγθα ΘΗ ΠΥ 

ΘΠΙΡΙοΟΥΘα οὁἢ ΘΠ Ραββῖ685 8Π4 δυσδπᾶβ; 
φΓ Ἢ]. 4. 0. -- τάδε: ἐλ ργεβοπί τπάετ- 
ἑαζίηφ. --- ὥσπερ καὶ ἔφαμεν; οὔ, 2. 8. 
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ἘΒΝΟΦΩΝΤΟΣ 

-“ ε »» 

Δερκυλίδας ἐφ᾽ Ἑλλησπόντου πρῶτον ἐπορεύετο ' ὁ δ᾽ ᾿Αγη- 
σίλαος διαλλάξας Μακεδονίαν εἰς Θετταλίαν ἀφίκετο. Λα- 

- " κυ Ν ’ Ν -' ω Ν 

ρισαῖοι μὲν οὖν καὶ Κραννώνιοι καὶ Σκοτουσσαῖοι καὶ Φαρ- 
’ , ν “ Ἀ ’ Ν , 

σάλιοι, σύμμαχοι ὄντες Βοιωτοῖς, καὶ πάντες δὲ Θετταλοί, 

πλὴν ὅσοι αὐτῶν φυγάδες τότ᾽ ἐτύγχανον, ἐκακούργουν 
ψεᾺὰ » θ “ ε δὲ , Ν ᾿ ᾽ , 

αὐτὸν ἐπακολουθοῦντες. ὁ δὲ τέως μὲν ἦγεν ἐν πλαισίῳ 
τὸ στράτευμα, τοὺς ἡμίσεις μὲν ἔμπροσθεν, τοὺς ἡμίσεις δ᾽ 

ἐπ᾿ οὐρᾷ ἔχων τῶν ἱππέων : ἐπεὶ δ᾽ ἐκώλυον τῆς πορείας 
«ε Ν » ’ “Ἁ » ’ »» 

οἱ Θετταλοὶ ἐπελαύνοντες τοῖς ὄπισθεν, παραπέμπει ἐπ 

οὐρὰν καὶ τὸ ἀπὸ τοῦ στόματος ἱππικὸν πλὴν τῶν περὶ αὑτόν. 
ε Ἀ ’ 5 ’ὔ « Ν Ἀ , 

ὡς δὲ παρετάξαντο ἀλλήλοις, οἱ μὲν Θετταλοὶ νομίσαντες 
᾽ ᾽ ΟῚ Ν κ ε ΄ ε - ΄ 

οὐκ ἐν καλῷ εἶναι πρὸς τοὺς ὁπλίτας ἱππομαχεῖν, στρέψαν - 
’ὔ 5» , « Ν ’ ’ 5 ’ 

τες βάδην ἀπεχώρουν. οἱ δὲ μάλα σωφρόνως ἐπηκολού- 

θουν. γνοὺς δὲ ὁ ̓ Αγησίλαος ἃ ἑκάτεροι ἡμ ίρτανον, πέμπει 

τοὺς περὶ αὑτὸν μάλα εὐρώστους ἱππέας, καὶ κελεύει τοῖς 
»ἬᾺ ΄ " » Ν ’ ε ’, Ν 

τε ἄλλοις παραγγέλλειν καὶ αὐτοὺς διώκειν ὡς τάχιστα καὶ 
κ- “- ΑΝ 

μηκέτι δοῦναι αὐτοῖς ἀναστροφήν. οἱ δὲ Θετταλοὶ ὡς εἶδον 
᾿, ’ὔ » ,ὕ «ε Ἀ » “ »ΟΣ 9 ’ ε 

παρὰ δόξαν ἐλαύνοντας, οἱ μὲν αὐτῶν οὐδ᾽ ἀνέστρεψαν, οἱ 

9. πρῶτον : ὈΘΙΟΠρΡΒ ἴο {π0 ψΠ0]0 θ. μάλα σωφρόνως : ὑϑγῃ σαι ϊοιιδίῃ, 
ΟἸδαβο ; “6 ἢγβύ {πἰηρ 6 αἸα τννὰβ ἴο 

ΤΔΓΟΝ ἴὸ {πΠ6 Ηρ]]οβροηί." --- ἐτύγχα- 
νον: ὙἹΠουΐ ὄντες, ἃ οομβί. ὙὙΒΙΟῈ 

ΒΟΠῚΘ. 168 ΟΟΟῸΓΒ ἴῃ ΘΟΠπθοίίοη νΥ 1} 

ΒιΡΒίβ. δ πα 84]5., οὔ νἱ. 3. 10 δρῶ 
γὰρ τῶν ἀνθρώπων οὐδένα ἀναμάρτητον 
διατελοῦντα. ΟΜΈΤ. 112, 2, ν. 4; Η. 

984 ἃ. 

4. ἐν πλαισίῳ: {118 νν»ᾶὰι8 {Π6 60η1- 
ΤΠ0Π ΠΙΆ ΤΟΙ Πρ’ ΟΥ̓ΘΥ ἴῃ σοίγοαΐ, Ομ ΟΒΘ ἢ 

γγΠΘ σοοηβία πη ἈΠΠΟΥ ΠΟΘ. ἴτοπὶ {ΠῸ 

ΘΠΘΙΠΙΥ γὰ8 0 Ὀ6 ἔραγρα, δηα ρῥγορᾶ- 

ΤΆ [ῸΓ Ῥαΐ|6. οἡ 411] 508 νγὰ8 
ὨΘΟΘΒΒΆΓΥ. --- τὸ ἀπὸ τοῦ στόματος: 
566 Οἢ ᾿Π]. τ. 22, --- τῶν περὶ αὐτόν: ἱ.6, 
μ18 θοάν-σπατὰ οὐ 8900 οαναὶσν, ςἡ θ; 
866 Οἡ [ἰ]. 4. 9. 

δ. ἐν καλῴ: εαρεαϊοηί, ςγ Υἱ, 2. 9. 

ἰοο δἰοιοὶψ. ---- ἃ ἑκάτεροι ἡμάρτανον : ἐλε 
πιϊδίακε ἰμόῃ δοι᾽ι τὐεγὸ πιακίπῳ, 86. ἨΪ8 
ΟΥ̓ ΤὍΤΟΘΒ. δπα {πὸ ΤΉ ββα δ η8, 1Π6 

Ἰαΐίου ἴῃ {Π|6ῚΓ ἸΟΙΒΌΓΟΙν τοίγραϊ, δπα 

{π|0 ΤΟΓΠΊΘΙ ἴῃ {ΠΟῚΓ σα ας10118 ῬΌΓΤΒΟΪ. 
--- τοῖς τε ἄλλοις" 8... ἱππεῦσι. ὙΥΠῚ 

παραγγέλλειν 86. διώκειν ἱπη]}]164 ὌΥ 
Υμαὺ ΓΟ]]ΟνΒ. --- δοῦναι... ἀναστρο- 
φήν οἡ 2. 13 παρέχοιεν κύκλωσιν. 

Ἴ. οἱ μὲν αὐτῶν κτέ.: ἃ5 ἴπ6 Βραγίδη 
ΠΟΥΒΟ αἰίδοῖκ 1110 ἸΘΙΒΌΤΟΙν σοί γθδ! πε 
ΤΠ ββδ Δ η8, {πὸ Ἰαίτου ἴῃ Ῥαγύ ΟΔΙΤΗΪΥ 
σοῃίϊπαιο {ΠΟ ῚΓ πᾶ ΤΟ}, ἴῃ Ρᾶσὶ Π66] 
ἃ θους ΟἿΪΥ ἴο 6 οὐϑυίακοη ἴῃ {Ππ|Ὸ 

τηϊάβὺ οὐ {Π6 πιονοπιθηῦ (πλαγίους 
ἔχοντες τοὺς ἵππου) ὈΥ {Π6 ΘΙΘΠΊΥ, 
ὙΠ 116 ΤΟΙ ΟΠ Π.ῸΒ νυ 1} ἢ18 ΒΘ δοία- 

ΑΙ γΠ6615 πὰ [Ἀ}15 ἰπ {π|6 βίγυρ]ο, 



90 σκει. 

ΒΕΛΛΗΝΙΚΑ ΙΝ. 5. 

δὲ πειρώμενοι τοῦτο ποιεῖν πλαγίους ἔχοντες τοὺς ἵππους 
. ’ 

ἡλίσκοντο. 
5» , ΄ Ά, ’,ὔ Ν ἴω Ν ἘΣ ΤΑΝ 5» ,ὕ 

ἀνέστρεψέ τε καὶ μαχόμενος συν τοις περὶ αὐτὸν ἀποθνή. 

ὡς δὲ τοῦτ᾽ ἐγένετο, φυγὴ τῶν Θετταλῶν ἐξαισία 
γίγνεται" ὥστε οἱ μὲν ἀπέθνησκον αὐτῶν, οἱ δὲ καὶ ἡλί- 
σκοντο. 

ν΄ 5 ᾿᾿ 

Ναρ θακίῳ ἐγένοντο. 

ΕΝ » ΤᾺ ΕἸ ΄ὔ΄ Ἀ Ε “Ἵν “ 
ἔστησαν δ᾽ οὖν οὐ πρόσθεν, πρὶν ἐν τῷ ὄρει τῷ 

Ἀ , Ν Ν “5. ’ ’ 

καὶ τότε μὲν δὴ ὁ ᾿Αγησίλαος τρό- 
’ 3 5 ὕ ν ὅ Ν Ἢ »ἢ Ν 

παιὸν τ ἐστήσατο μεταξὺ Πραντὸς και Ναρθακίου, και 
3 ἊΝ» ’, οὃ ’ “ » . Ν ’ 

40 αὐτοῦ ἔμεινε, μάλα ἡδόμενος τῷ ἔργῳ, οτι τοὺς μέγιστον 
““ Ἀ “Ὁ ὌΝ π' 

φρονοῦντας ἐπὶ ἱππικῇ ἐνενικήκει σὺν ᾧ αὐτὸς συνέλεξεν 
ε -“ 

{ππικωῳ. τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ ὑπερβάλλων τὰ ᾿Αχαϊκὰ τῆς Φθίας 
3, δ Χ “Ὁ Ν ων» 5 ’ ’ Ν Ν 

ορὴ τὴν ΟΜΝ πᾶσαν διὰ φιλίας ἐπορεύετο μέχρι πρὸς τὰ 

Βοιωτῶν ὄρ ια. 

Ὄντος δ᾽ αὐτοῦ ἐπὶ τῇ ἐμβολῇ ὁ ο ἥλιος ἐπ ρρεν ἧς ἔδοξε 

φανῆναι, καὶ ἠγγέλθη ὅτι ἡττημένοι εἶεν Λακεδαιμόνιοι τῇ 
» ἃ 6α Ἁ ’ὔ ’, 

ναυμάχιᾳ καιὸ ναυαρχος Πείσανδρος τεθναίη. ἐλέγετο δὲ 
πον ’ὔ ε ᾽ὕ Ἀν ΣΝ 5 ἈΝ Ν Ν Κ Ἃ 

και ῳ τρόπῳ υ) ναυμάχια ἐγένετο. ειναι μεν γαρ περι νι- 

δον τὸν ἐπίπλουν ἀλλήλοις, Φαρνάβαζον δὲ ναύαρχον ὄντα 

50 σὺν ταῖς Φοινίσσαις εἶναι, Κόνωνα δὲ τὸ “Ἑλληνικὸν ἔχοντα 

8 ΤΠθη Ῥορίηβ ἃ Πποϑα]οηρ ἢἸρη ὁ {πΠ6 
Ρατί οὗ {π6 οἴποὺ Τ᾽ ΠΘ55818}8. --- ἡλί- 
σκοντο: ε΄. 4. 10 ἑλόντες. 

8. πρόσθεν, πρίν : πρίν 15 ἴτοᾳ. ΡΓΘ6- 
οραθα ὃν πρότερον ΟΥ̓ πρόσθεν. --- Ναρ- 

θακίῳ : ἃ τηοπηΐαίη ἴῃ ΤΊ Θ558114 ῬΒΤΠ1- 
οὐἶβ, γβοσο {Π6 οἰΐγ οἵ Ῥγὰβ τημϑβῦ 
4130 θ6 Ἰοοαίθα, δ ποὰρ ἢ ΘΟ ΘΡΠΆ ΠῚ 
οἵ ΒυζΖαῃί τη 6084}15 Ὁ ἃ ΤΘΥΓΠ ΘΔ ἢ 
οἷΐγ. ΡΙαΐ. Αε8. 16 ἀοβίρπαῖθβ {πὸ 

ῬΙδοθ ΠΟΘ Αροβϑίϊαιβ ουθοίθα {Π6 
{ΤΟΡΠΥ 845 ὑπὸ τῷ Ναρθακίῳ. 

9. μέγιστον φρονοῦντας : {π6 Τὴ68- 
5818 ΟΔΥΔΙΓΥ ν85 ἴδηηοιβ ΤΥ͂ΌΤη {Π6 
ΘΑΥ Ποβὺ {ὑἰπη65, ἃ8 18 αἰζθβίθα Ὀγ {Π6 

ΤΠΘββα Π18π Ἰοροηα οὗ {πΠ6 οδθηΐδαγβ, 

ὙΠῸ γΕΙΘ Π4]1-τη8ῃ 8 η6 ΠΔ]{-Π Ὑ86. --- 

τὰ ᾿Αχαϊκὰ ... ὄρη: 1.6. {Π6 τϑηρδ οἵ 
Με. Οτγν5. --- μέχρι πρός : σοΙηθῖηδ- 
{08 οὗ μέχρι νυἱ 1} ῬΥΘΡΒ. ΟΟΟΔΒΙΟΠΑΠΥ 

ΘσσαΓ; οΥ Α. νυ. 1. 1 μέχρι ἐπὶ θάλατταν, 
ἰδία!. νἱ. 4. 26 μέχρι εἰς τὸ στρατόπεδον. 

10. ἐπὶ τῇ ἐμβολῇ : 4ε6. ἰο ῬΙαΐ. 
Αγε8. τῇ, {8 νγὰβ ἴῃ {Π6 νἱοϊηἰίν οὗ 
ΟΠ Δ ΘγοηθΆ. --- ὁ ἥλιος κτέ. : ἃ ῬΑ γ 8] 
ΘΟΙΡ56 οἵ {Π6 8ιπ, Απρ'. 141}, 594 8.0. 

- τῇ ναυμαχίᾳ : {Π1| ἁτέ. 15 πιο 88 1ἢ 
{Π6 ουθηΐ, πατγαίϊθα ᾿δίθυ, γ 6 ΔΙσθ αν 

Κπονη ἴο {Π6 ΤΟΥ, οἤ σ. 7. 
11. εἶναι: ἴοτ {πὸ ἱπηρΐ. οὗ αἰτ. αἴ56., 

866 6. 203, κν. 1; Η. 859 ἃ. --- Κόνωνα: 
ΟὐπΟΗ, δςο. 15 ΔΡΡοϊπίμηθηῦ ἃ8 ΘΟ 1- 
ΠΙΔΠΩ͂ΟΥ οὗ {πΠ6 Ῥουβίδη ἢθοί, μα θθθη 

ΟΠροΟΚρα ἴῃ ΗΪβ ΟΔΓΘΟΥ οὗ 5 0ο685 ὈΥ͂ 
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’ ν Ε ἰφὶ τετάχθαι ἔμπροσθεν αὐτοῦ. 

ΞἘΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 

Ε] , Ν -“ ἀντιπαραταξαμένου δὲ τοῦ 
Ἀ ’ “ -“ -» - 

Πεισάνδρου, καὶ πολὺ ἐλαττόνων αὐτῷ τῶν νεῶν φανεισῶν 
4 

-“ ε -“ -“ Ἀ ’, ε -“ Ἀ Ἀ » ,,} 

τῶν αὑτοῦ τοῦ μετὰ Κόνωνος ᾿Ελληνικοῦ, τοὺς μὲν ἀπὸ 

τοῦ εὐωνύμου συμμάχους εὐθὺς αὐτῷ φεύγειν, αὐτὸν δὲ 
55 συμμίξαντα τοῖς πολεμίοις ἐμβολὰς ἐχούσῃ τῇ τριήρει πρὸς 

τὴν γῆν ἐξωσθῆναι - καὶ τοὺς μὲν ἄλλους ὅσοι εἰς τὴν γῆν 
ἐξεώσθησαν ἀπολιπόντας τὰς ναῦς σώζεσθαι ὅπῃ δύναιντο 

» Ν ΄ ϑ. ἃ π΄. πἰν ΄“ Ἀ ’ » -“ εἰς τὴν Κνίδον, αὐτὸν δὲ ἐπὶ τῇ νηὶ μαχόμενον ἀποθανεῖν. 
᾽ “ “ »“ 

ὁ οὖν ᾿Αγησίλαος πυθόμενος ταῦτα τὸ μὲν πρῶτον χαλεπῶς 
ν » Ν ’ » θ “0 ν “Ὁ , Ν 

60 ἡνεγκεν " ἐπει μέντοι ἐνεσυμηθη οτι του στρατεύματος τὸ 

θδ 

ἴω » » [φ - 5 ων Ν ’ ε ’ 

πλεῖστον εἴη αὐτῷ οἷον ἀγαθῶν μὲν γιγνομένων ἡδέως 

μετέχειν, εἰ δέ τι χαλεπὸν ὁρῷεν, οὐκ ἀνάγκην εἶναι κοι- 
“ » “Ἁ 5 ,’ Ν μι ε » ᾿» 

νωνεῖν αὐτοῖς, ἐκ τούτου μεταβαλὼν ἔλεγεν ὡς ἀγγέλλοιτο 
ε Ν ’ ’ ’ Ἀ ΄Ὁ ’ 

ὁ μὲν Πείσανδρος τετελευτηκώς, νικῴη δὲ τῇ ναυμαχίᾳ. 

ἅμα δὲ ταῦτα λέγων καὶ ἐβουθύτει ὡς εὐαγγέλια καὶ πολ- 

λοῖς διέπεμπε τῶν τεθυμένων - ὥστε ἀκροβολισμοῦ ὄντος 

1η6 ἔφ! !ατο οἵ ῬᾺΥ ΤῸ 8 τηθη, ὉΠ1}] 
(5ῃόσν Ῥοίοτο {Π|5) πῃ πδὰ τηδᾶθ 
ἃ ἸΟΌΓΠΘΥ ἴο {πὸ Ῥογβίδη Κίηρ, ἃπα 

Βοουγοα {π6Ὸ ποπιλϊηδίίοη οἵ ῬΠΆΤΠα- 
ῬᾶΖιβ 88 ἢΪ8. οΟ] ]Θαρσιιο ἴῃ ΘΟΙ δ ηἶ 

οἵ {πὸ ἢροι, ἰοροίθμοῦ ἱΠ| ἃ ρτδῃῦ οἵ 

ἴΠ6 ΠΡΟΘΒΒΆΓΥ ΠΟΘ ΠΒ [ῸΓ ΟΆΤΓΥ Πρ Ὁ 

ΟΡΘΙΓΑ.ΙΟΠ8. --- Ἑλληνικόν : 1.6. αὐτοί 
ΤΠΘΓΟΘΠΔΓΙΘΒ, βίη (ΟὍΠΟΙ 5 οὐ 96 ]]ονν- 

οἰζοηβ παὰ ποῖ ραγιεἰραῖθα ἴῃ 18 

Ὁπαογία Κίηρβ. ῬΪαῖο (λ7]ἐποὰ. 245 ἃ) 

0818 1086 ασοοκβ φυγάδας καὶ ἐθελον- 

Βυΐ εὐ ἴβοο. τν. 142 χρώμενος 

(8ε, βασιλεύς) δὲ ταῖς ὑπηρεσίαις παρ᾽ 

ἡμῶν ({πὸ ΑἸΠΘἢΪΆΠ8) στρατηγοῦντος δ᾽ 

αὐτῷ Κόνωνος. 

12. ἐλαττόνων: π0ο0. ἴο Τ]οΐ. χὶν. 
83, ῬΙβαηᾶον πδα 80, ΟὍΠΟῚ τηογο {Π8 

Θ0 5}}1}8. --- φανεισῶν : σΟΠΟΘΕΒΙ͂νΘ. --- 
ἀπό: 8566 οἡ ἰ{ϊ. 1. 22, --- ἐμβολάς : ποὶ 
ΟὨΪΥ {Π6 αββϑ]ξ οἵ ομθ 85Π10 ὍΡΟΙ 

τάς. 

ἀποίμον, θαΐ {Π6 ἸΠ] ατ]θ5 τὸ {Π| Ἰα 0 
ΤΟΒα ηρ {ΠΘΥΘΥ̓ΓΟΤΗ. 

18. οἷον μετέχειν : 566 ΟἹ ἴΪ. 3. 48, 
-- ἀνάγκην εἶναι: ἀοροηβ οἢ ἐνεθυ- 
μήθη, ν᾽ ἤδηρο οἵ οοηβί. --- αὐτοῖς : 

τοῖοι ἴο τὸ πλεῖστον τοῦ στρατεύματος. 
Α8 10 Δροβ δ᾽ ΘΟΌΤΒΘ ΠΟΙΟ, οὐ Βόορ!ι. 
Ο. Ο΄. 1429 ἴ. στρατηλάτου χρηστοῦ τὰ 
κρείσσω, μηδὲ τἀνδεᾶ λέγειν. --- μετα- 

βαλών : ἰηίτ., οοηϑῦ. τυ} ἔλεγες. 1[1ε 
δίἰαίεεϊ {6 εοπίγατη. «ΑἹ, ῬΊαῖ. Αφε8. 

17 τἀναντία λέγειν ἐκέλευσε. 
14. ἅμα: 566 οἡ ἰ{]. 1. 30. --- ἐβουθύ- 

τει κτέι: λὲ μενον ηιοεὶ ἃ βαογ γοα, α8 

ἐὺ» φορὰ πειυ8, οὔ ἱ. 6. 871. ΑΔ ἔθαβὺ 

γα 5 ΠΒΌΔΠΥ οοπηθοίθα νἰ{} ΒΔ ἤσθΒ; 
ποτο, ἰπβιοδα οἵ ρἰνὶπρ ἃ ἴθαβί, ἃ βοβὶ- 
Ἰδτι8 Β6η 8. Ῥουίϊοπβ οἵ {ΠῸ υἱοί π᾿ 8 

ΠΟΒΙ τὸ 8110}} {τὶ 8. ἃ5 ΘΓ ποΐ ῬΓΘΒ- 
οἠΐ αὖ {Π6 5δου  ῆἔρθρ. --α τῶν τεθυμένων : 
Ῥαγεϊῖνο ρθη. 88. 00]., 866 ὁ 4. 19, --- 

12 

19 

14 
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Ν Ἅ, ’ λ 5 ’ὔ ε “59 Ψ' ΄“ ’ 

πρὸς τοὺς πολεμίους ἐκράτησαν οἱ τοῦ ᾿Αγησιλάου τῷ λόγῳ 

ὡς Λακεδαιμονίων νικώντων τῇ ναυμαχίᾳ. 
σοὶ Ν ε Ν 5 ΄ σὸν ’, ’ 
Ησαν δὲ οἱ μὲν ἀντιτεταγμένοι τῷ ᾿Αγησιλάῳ Βοιωτοί, τὸ 

5 ἴω. “ »Ἅ “ 

70 ᾿Αθηναῖοι, ᾿Αργεῖοι, Κορῶθιοι, Αἰνιᾶνες, Εὐβοεῖς, Λοκροὶ 
5 ’ Ἀ 3 Ἷ Ν ’ Ν ’ ε 

ἀμφότεροι" σὺν ᾿Αγησιλάῳ δὲ Λακεδαιμονίων μὲν μόρα ἡ 

ἐκ Κορίνθου διαβᾶσα, ἥμισυ δὲ μόρας τῆς ἐξ Ὀρχομενοῦ, 

ἔτι δὲ οἱ ἐκ Λακεδαίμονος νεοδαμώδεις συστρατευσάμενοι 

αὐτῷ, πρὸς δὲ τούτοις οὗ Ἡριππίδας ἐξενάγει ξενικοῦ, ἔτι 

15 δὲ οἱ ἀπὸ τῶν ἐν τῇ ̓ Ασίᾳ πόλεων Ἑλληνίδων, καὶ ἀπὸ 
“ 5 πρὶ 5 ’ Ψ ὃ Ν , 3 ’, ) δὲ 

τῶν ἐν τῇ Εὐρώπῃ ὅσας διιὼν παρέλαβεν " αὐτόθεν δὲ προσ- 
’ ε ΄“ 3 ἌἉ Ν Ὁ ’, 

ἐγένοντο ὁπλῖται ᾿Ορχομένιοι καὶ Φωκεῖς. πελτασταΐ γε 
ε ϑι “ “" 

μὴν πολὺ πλέονες οἱ μετ᾽ ᾿Αγησιλάου: ἱππεῖς δ᾽ αὖ παρα- 

πλήσιοι ἀμφοτέροις τὸ πλῆθος. ἡ μὲν δὴ δύναμις αὕτη 

80 ἀμφοτέρων : διηγήσομαι δὲ καὶ τὴν μάχην, καὶ πῶς ἐγένετο 16 
-΄ ΕἸ 5" »“ τ 5 5 ε ἴων ᾽ὔ ἣν ᾿ὴ ἊἝ Ν 

οἵα οὐκ ἄλλη τῶν γ᾽ ἐφ᾽ ἡμῶν. συνήεσαν μὲν γὰρ εἰς τὸ 

κατὰ Κορώνειαν πεδίον οἱ μὲν σὺν ᾿Αγησιλάῳ ἀπὸ τοῦ 

Κηφισοῦ, οἱ δὲ σὺν Θηβαίοις ἀπὸ Ἑλικῶνος. εἶχε δ᾽ 
5 ϑ Ἀ Ν “ 5 5 ΠῚ Ἁ » 5 “ 

Αγησίλαος μὲν δεξιὸν τοῦ μετ᾽ αὐτοῦ, ᾿Ορχομένιοι δ᾽ αὐτῷ 
» ΕῚ “- 9 ΄,ὕ ε 3 ΩΓ “- 3 Ν ΝΝ 

86 ἔσχατοι ἦσαν τοῦ εὐωνύμου. οἱ δ᾽ αὖ Θηβαῖοι αὐτοὶ μὲν 

δεξιοὶ ἦσαν, ᾿Αργεῖοι δ᾽ αὐτοῖς τὸ εὐώνυμον εἶχον. συνιόν- 11 
δὲ Ψ»" Ν ἈΝ Ἀν. πον 9 3 [- ἦι δ᾽ των δὲ τέως μὲν σιγὴ πολλὴ ἀπ᾿ ἀμφοτέρων ἦν" ἡνίκα 

ἀπεῖχον ἀλλήλων ὅσον στάδιον, ἀλαλάξαντες οἱ Θηβαῖοι 

δρόμῳ ὁμόσε ἐφέροντο. ὡς δὲ τριῶν ἔτι πλέθρων ἐν μέσῳ 

3. τῷ λόγῳ: ἴη σοηϑοηιθηοθ Γ᾽ ἐδ τεροτ. ΆΥΠΘ ΒΟΙηΘ ΪΠΊ|68 ἔΟ]]ΟΒ 8. ΠΟῸΠ 
- νικώντων : σ6ῃ. 808., ΠΙΟαἸῆρα ΥῪ υἱπουῦ {πΠ6 τορουϊομ οἵ 1{Π6 αγί., 
λύγῳ. 8.666 οη {Π]. 4. 1. 566 Κύμη. 404,1. 850. 4468. τ. 10 τὰς 

1δ. διαβᾶσα: 56. {π6Ὸ ΟΟΥ δὴ ἐν τῇ ᾿Ασίᾳ πόλεις Ἑλληνίδας. 
αὐ, βίποθ {Πη6 ᾿βύπτητβ νγἃ8 σου ρΙοα 160. διηγήσομαι: ΧοΠΟΡΠΟΙ Πΐτη- 
γΥ {π6 ϑπϑηγ. 8530. Αρθβίϊαιβ 4150 561} νγὰβ ρτοβθηῦ δὖ {π6 Ὀδύ16 ἴῃ {πΠ6 
ΤΟὔΠΓΠ5 ὈΡν 5θᾷ [0 {πὸ Ἰβύππηιβ, ο 4. 5υϊίθ οὔ Αροβίϊασβ, οὐ ῬΙαῦ. Α4ε8. τ. 
1.--ἐξ᾽ Ορχομενοῦ: ςΓ' 111. ς. 6. --ο συ- -- δεξιόν: 1.6. 1π6ὸ ἀ808] ροβίοη οἵ 
στρατευσάμενοι: ἴοΥ {Π6 ῬοΟΒΙΓ0η, 5806 {πὸ Θοιϊητηδηρυ-η-οΠϊοῦ, αῦ εἰ ν. 2. 
ΟΝ. ἷΠ. 4.ὄ 10; ΠΙ. 4. 1.--- τῶν πόλεων 40. --- τοῦ μετ᾽ αὐτοῦ : Ξιιυ8ύ. οὐὔέλε αὐτὶ 

“Ἑλληνίδων: {Π6 84]. οὗ ἃ ῬΓΙΌΡΟΙ εὔίλ λίηι. 
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90 ὄντων ἀντεξέδραμον ἀπὸ τῆς ᾿Αγησιλάου φάλαγγος ὧν 
ε , Ε ΄, Ν Ν Ε] σθαι κΥΝ Ν » ΄ Ἀ Ηριππίδας ἐξενάγει καὶ σὺν αὐτοῖς Ἴωνες καὶ Αἰολεῖς καὶ 
ε , Ν ’, - ΄- , 

Ἑλλησπόντιοι, καὶ πάντες οὗτοι τῶν συνεκδραμόντων τε 
» ,ὕ Ν » ’ 5 ’ »» Ν » ε ’ ἐγένοντο καὶ εἰς δόρυ ἀφικόμενοι ἔτρεψαν τὸ καθ᾽ αὑτούς. 
᾿Αργεῖοι μέντοι οὐκ ἐδέξαντο τοὺς περὶ ᾿Αγησίλαον, ἀλλ᾽ 

ἔφυγον ἐπὶ τὸν Ἑλικῶνα. κἀνταῦθα οἱ μέν τινες τῶν 

ξένων ἐστεφάνουν ἤδη τὸν ᾿Αγησίλαον, ἀγγέλλει δέ τις 

αὐτῷ ὅτι οἱ Θηβαῖοι τοὺς ᾿Ορχομενίους διακόψαντες ἐν τοῖς 
, ν 

σκευοφόροις εἴησαν. καὶ ὁ μὲν εὐθὺς ἐξελίξας τὴν φά.- 

λαγγα ἦγεν ἐπ᾽ αὐτούς. οἱ δ᾽ αὖ Θηβαῖοι ὡς εἶδον τοὺς 
100 συμμάχους πρὸς “Ἑλικῶνι πεφευγότας, διαπεσεῖν βουλό- 

μενοι πρὸς τοὺς ἑαυτῶν, συσπειραθέντες ἐχώρουν ἐρρω- 

μένως. ἐνταῦθα δὴ ̓ Αγησίλαον ἀνδρεῖον μὲν ἔξεστιν εἰπεῖν 
5 ’ » ’ μά ,ὔ Ν 5 ’ 

ἀναμφισβητήτως - οὐ μέντοι εἴλετό γε τὰ ἀσφαλέστατα. 
» Ἂ Ν » »“ ’ Ν ’ Ε] “Ὁ 

ἐξὸν γαρ αντῳ πάρεντι τους διαπίπτοντας ἀκολουθοῦντι 

»“" Ν » » 5» ’ ΄" 5 ΕῚ Ε] 

106 χειροῦσθαι τους ὄπισθεν, ουκ εποιὴῆσε τοῦτο, ἀλλ αντι- 

μέτωπος συνέρραξε τοῖς Θηβαίοις - καὶ συμβαλόντες τὰς 
5 ΄ » - ἢ, ἀν ἃ ΨΩ, ΣΕΥ, 
ἀσπίδας ἐωθοῦντο, ἐμάχοντο, απέεκτεινον, ἀπέθνησκον. 

-“ ε 

τέλος δὲ τῶν Θηβαίων οἱ μὲν διαπίπτουσι πρὸς τὸν 'Ἔλι- 
- Ἀ Ν » » 9 ’ 

κῶνα, πολλοὶ δὲ ἀποχωροῦντες ἀπέθανον. 

17. ὡς: αδοιί,, οοπβί, ὙΠ τριῶν. ---- 

ἀντεξέδραμον : Ξαἰϊϊεα οιἱ ἀφαΐϊπεί. “ΤῊ Ϊ5 
γΟΙ 15 504 οἵ {ῃ6 Βα! } νἱηρ Τοσίἢ οἵ 

᾿ηαϊν 1 τι} ΒΟ] ΟἸΘΥΒ ΟΥ ΟἸ νΊΒΙΟΠΒ, ἔΤΓΟΠῚ 

{π6 ᾿ἴπὸ οὗ Ῥαΐζί]ο, εὐ ς. 10 ἐκδρόμοις. 

-- τῶν συνεκδραμόντων : ῥγρᾶ. ΡαΓί, 
βοη. ΑΝ {λι686 γπααΐα ἀρ {Πι6ὲ αἰϊαοϊοίης 
οοἰπετπη. --- εἰς δόρυ : “50 ΠΟᾺΓ {πᾶΐ {ΠῸν 

σου] 86 {ΠπΠ|Ὸ ΒρΡΘΑΓ." -- ἔτρεψαν : ἴῃ 
{Π|6 56 η86 οἵ ρμιίπῳ ἰο ἤίσ]ι, ΟἸΥ τπ6 
ἢγβί ΔΓ, τηϊα, 18. 'π ΘΟΙΏΤΠΟῚ 1186, γοΐ 

ΕΓ. Αη. ἴ. 8. 24 εἰς φυγὴν ἔτρεψε τοὺς 

ἑξακισχιλίους. 

18. ἐξελίξας : οὐ {Π6 86 οἵ {Ππὶ8 
ΠἸΔΠΘΌΥΤΟ, ο Οὐγτ. ὙΔ], ς. 16. Τὸ νν88 

ων ἝτῊς 3. Ν 
επει δὲ μ) μεν 

ἃ ΘΟΙΠΙΘΙΤΏΔΤΟΙ, οἰ θούπρ ΒΙΤΡΙΥ ἃ 
ΟΠδηρσο οἵ ἔγοηΐ. --- πρὸς ᾿Ελικῶνι πε- 
φευγότας : 866 α΄. 191, ν. ὃ; Η, 788. 
Ὑγπἢ ἀπὸ ἴθηβο οἵ οοιηρ!οἰρα δοίϊοῃ, 

1η6 ἰάραᾳ οἵ τοϑῦ 18 Ῥχομπηϊποηΐ, 8δπᾶ 
ἀρίστη ΐηθβ {πΠ6 οοπβίσαοιίίοη. Οὗ 17 
ἔφυγον ἐπὶ τὸν Ἑλικῶνα, 5. ὃ οἱ ἐν τῷ 

Ἡραίῳ καταπεφευγότες. --- διαπεσεῖν : 
ὄγοαΐκ ἱμτοιισῆ. 

19. παρέντι κτέ.: ς΄ 2. 22. --- ἐω- 
θοῦντο κτὲ. : ἃ ΒΙΠΉΠΑΓ δβυπάθίοῃ 
οὐοῦγβ, Οὐν, υἱῖ. 1. 38 προσπεσόντες 

ἐμάχοντο: ἐώθουν, ἐωθοῦντο" ἔπαιον, 

ἐπαίοντο. --- πολλοὶ κτέ.: 86ς, το Ὀ]οά. 
χῖν. 84, [π6 Βοροίδηβ Ἰοβί ονοῦ 000. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΙΓ. 53. 

’ὔ 5 ’, 3; , » ὃ᾽ : ΨΞ 

110 νιΚἢ Αγησιλάου ἐγεγένητο, τετρωμένος αυτος προσ- 

ενήνεκτο πρὸς τὴν φάλαγγα, προσελάσαντές τινες τῶν 

ἱππέων λέγουσιν αὐτῷ ὅτι τῶν πολεμίων ὡς ὀγδοήκοντα 
- » ΝΥ »“ 

σὺν ὅπλοις ὑπὸ τῷ νεῷ εἰσι, καὶ ἠρώτων τί χρὴ ποιεῖν. ὁ 
τς ’ὔ Ν , ᾿»» μ᾿ 3 5» ’ “. 

δέ, καίπερ πολλὰ τραύματα ἔχων, ὅμως οὐκ ἐπελάθετο τοῦ 

115 θείου, ἀλλ᾽ ἐᾶν τ᾽ ἀπιέναι ἧ βούλοιντο ἐκέλευε καὶ ἀδικεῖν 
9 3, ᾿,ὕ Ἀ 3 Ἀ Ν ζ "ὃ 5 ᾽ὕ ὃ 

οὐκ εἴα. τότε μὲν οὖν, καὶ γὰρ ἦν ἡδὴη ὀψέ, δειπνοποιη- 
’, 5 ’ " Ἀ “ Ν ’ 

σάμενοι ἐκοιμήθησαν. πρωὶ δὲ Τῦλιν τὸν πολέμαρχον 

παρατάξαι τε ἐκέλευε τὸ στράτευμα καὶ τρόπαιον ἵστασθαι 

καὶ στεφανοῦσθαι πάντας τῷ θεῷ καὶ τοὺς αὐλητὰς πάντας 
5 κ ΓΟ Ν- Ν ἂν γ5.. ἃ ΄ ε κ᾿ τ » 

120 αὐλεῖν. καὶ οἱ μὲν ταῦτ᾽ ἐποίουν. οἱ δὲ Θηβαῖοι ἔπεμψαν 
᾿ “ 

κήρυκας, ὑποσπόνδους τοὺς νεκροὺς αἰτοῦντες θάψαι. καὶ 
“4 Χ ν Χ ω πὸ ’΄ Ν » 

οὕτω δὴ αἵ τε σπονδαὶ γίγνονται καὶ ᾿Αγησίλαος μὲν εἰς 

Δελφοὺς ἀφικόμενος δεκάτην τῶν ἐκ τῆς λείας τῷ θεῷ ἀπέ. 
5 Ε ’, ε Ν ’, ΄“ Νν ε , 

θυσεν οὐκ ἐλάττω ἑκατὸν ταλάντων. Τῦλις δὲ ὁ πολέμαρχος 
3» Ν ’ 3 "ὦ 3 ’ 5 “Ὁ 3 Ε] 

125 ἔχων τὸ στράτευμα ἀπεχώρησεν εἰς Φωκέας, ἐκεῖθεν δ᾽ εἰς 
. ’ 5» ’, ᾿ τ Ν Ἂ ε ’ ε 

τὴν Λοκρίδα ἐμβάλλει. καὶ τὴν μὲν ἄλλην ἡμέραν οἱ στρα- 
» ΄“- -“ “- ΄ 

τιῶται καὶ σκεύη ἐκ τῶν κωμῶν καὶ σῖτον ἥρπαζον " ἐπεὶ 

δὲ πρὸς ἑσπέραν ἦν, τελευταίων ἀποχωρούντων τῶν Λακε- 
’, 5 ’,’ ἊΝ “ ε Ν ’ ᾿Ὶ 

δαιμονίων ἐπηκολούθουν αὐτοῖς οἱ Λοκροὶ βάλλοντες καὶ 
5» ’, ε 3 5» “ ε ’, ε νι 

180 ἀκοντίζοντες. ὡς δ᾽ αὐτῶν οἱ Λακεδαιμόνιοι ὑποστρέ- 
᾿ ’ ,, ’, 5 ,’ μὰ 

ψαντες καὶ διώξαντες κατέβαλόν τινας, ἐκ τούτου ὄπισθεν 

8 20. τῷ νεῷ: 1.6. 1πΠ6 ἰθηρ]θ οὔ ἐκ τῆς λείας: 1.6. {πΠ8ὲ Δ Κ6η ἴῃ Αβίδ. 
᾽Αθηνᾶ ᾿Ιτωνία. --- τοῦ θείου: “ὙπΠπΔῤ ΡΙ]αΐ. Αεβ. 19 τὴν δεκάτην ἀπέθυε τῶν 

νγὰβ ἀπ ἴο {Π6 σοαβ," “18 οἰαίτηβ οἵ ἐκ τῆς ᾿Ασίας λαφύρων. ὙΥ10}} τῶν 56. 
το] ρίοη. --- δειπνοποιησάμενοι: ΠΕΙΘ, χρημάτων 88 βυρσροβίρα ὈΥ {Π6 ἴο]]ον- 

ΟἸΘΑΓΙ͂Υ, Τοῖουβ ἴο ἴη6 δυθηϊηρ Τη68]. 

ΤῊ δεῖπνον, ἴΠ6 ῬΓΪΠΟΙΡΆ] τη68] οὗ 1Π6 

ἄδν, ψαβ ἴδκθὴ 'ἰπ Ηοιϊπογῖο ατθθοθ 
ΔΌουΐ ποοη, Ὀὰΐ πηοβί οὗ {πῸ το κβ 

ἴῃ οἸαββίοα] {π|065 φτϑίοστθρα ἰδαΐθ 

ΑἸ ΠΠ 618. 

21. τῷ θεῴ: 1.6. ἐλε σοῦ οἵ ἴπΠ6 Τ)οτῖο 
τδοθ, Αρφο]]ο; ἀδΐ, οὗ ἰητογοβί, --- τῶν 

ἴηρ βίφτοτηθηΐ οὗ {πΠ6 δπηοπηΐ, {Π6 ἔθη! 

οὗ 1ῃ6 ΤΌΠΟΥ ΤΘΑ]Ζρα ἔσοπι [Π6 5816 
οὗ 1ῃ6 Ῥοοίγν. Τη18 5816, ΠΟΥΘΥΘΓΥ, 

ἸΒΈΔΠΥ ΟΟΟΌΤΓΘα πη πη Ἰδαίου δἰζου 
π6 Ῥοοΐίγν νγᾶβ 86 ; 566 οη 1.326; οὐ 

6. 6. --- ἀπέθυσεν : 566 οη 11]. 3. 1. 
22. τελευταίων: Ῥ͵γρᾶ. 44]., ΠΘΤΘ 

{Π6 ΕΠρ' τι868 8 Δάγ. ΟΥ̓́ΡΓΘΡ. ΡὮΤΔΒ6; 
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μὲν οὐκέτι ἐπηκολούθουν, ἐκ δὲ τῶν ὑπερδεξίων ἔβαλλον. 
ε δ᾽ ΕῚ ’, Ἀ Ν Ν Ν Ν ᾽’ ΕῚ Ν Ν 

οἱ δ᾽ ἐπεχείρησαν μὲν καὶ πρὸς τὸ σιμὸν διώκειν : ἐπεὶ δὲ 

σκότος τε ἐγίγνετο καὶ ἀποχωροῦντες οἱ μὲν διὰ τὴν δυσχω- 
΄ » «ον Ν Ψ Διο, Ν “ Ὑ" 

135 ρβιαν ἐπίπτον, οἱ δὲ και διὰ ΤΟ μὴ προορᾶν τα ἔμπροσθεν, 

οἱ δὲ καὶ ὑπὸ τῶν βελῶν, ἐνταῦθα ἀποθνήσκουσι Τῦλις τε 
ε ’ Ν “ » -" Ἀ ε ΄ 

ὁ πολέμαρχος καὶ τῶν παραστατῶν Ἰ]ελλῆς, καὶ οἱ πάντες 
ε » (ὃ ΄“ τ' “ ε Ν Ν θέ 

ως οκτωκαιόεκα, Τῶν «ἁπαρτιάτων, οι μὲν καταλεὺυσ εντες, 

ες Ν Ν ’ οἱ δὲ καὶ τραυματισθέντες. εἰ δὲ μὴ ἐβοήθησαν αὐτοῖς 
» “ ’ “ 5» ᾽ λ ν 

140εἐκ του στρατοπέδου δειπνοῦντες, ἐκινδύνευσαν αν απᾶαντες 

ἀπολέσθαι. 

Μετὰ τοῦτό γε μὴν ἀφείθη μὲν κατὰ πόλεις τὸ ἄλλο 
΄ 3 ΄ δὲ δὶ ΄ ΟΡ: ἣν 3 

στράτευμα, ἀπέπλευσε ὃὲ καὶ ὁ ᾿Αγησίλαος ἐπ᾿ οἰκου. ἐκ 
Ε “ Ν Ν ᾿ι ἊΨ 

δὲ τούτου ἐπολέμουν ᾿Αθηναῖοι μὲν καὶ Βοιωτοὶ καὶ ᾽Αρ- 
“Ὁ Ἀ ε ’ » “Ὁ » ’ θ « ’ 

γέιοι και οἔἱ συμμᾶχοι αὐτῶν εκ Κορίν ου ορμωμεέενοι, 

΄, ᾿ ἡ γα ὁ ΄ ᾽ ω 
8 Λακεδαιμόνιοι δὲ και οὐ συμμᾶχοι εκ Σικνῶνος. ὁρῶντες 

» ε ’ ε “ Ν Ν Ν ’ ᾽ὔ Ἀ 

ὃ οι Κορίνθιοι εαυτων μεν και ΤῊΝ χωραᾶαν δῃουμένην και 

᾽ , Ν Ν ᾿ν" ν᾿, “ ’ 5 Ν “ Ν 

ἀποθνήσκοντας διὰ τὸ ἀεὶ τῶν πολεμίων ἐγγὺς εἶναι, τοὺς 
»ΨῈῪ ΄ Ν λίνα τα δὰ ΩΝ "» ΩΝ δ 

ὃ ἄλλους συμμάχους και ανυτους ἐν εἰρην οντας και τας 

χώρας αὐτῶν ἐνεργοὺς οὔσας, οἱ πλεῖστοι καὶ βέλτιστοι 

566. ἃ. 188. π..1; ἘΠ,Θ1θ,2. Ὁ 8. 18 
σκοταῖος. ἽΠ6 ΤιΔορ ἀἈοΠ πἰδ η8. ΠΥ 
"ο] ἃ 1ΠπῸ τϑᾶσ οα {πὸ τοίγθαῦ, 

23. πρὸς τὸ σιμόν: τ λ1]]. ---- τῶν 
παραστατῶν : οΓ 5 οογιγακίο5 (βία 71}. 
- δειπνοῦντες κτὲ. : ἱπουΐ ἀ οἵ, 8.}}}., 

866 ὁῃ ἴϊ. 1.8, 17) βοπὶδ ὁ {ιο86 εὐἶιο τὐϑγὸ 
βιρρίπῳ μα ποὶ δοπιθ ἰὸ ἐδοὶν αάὰὶ. 

Ομδρ. 4. Μιοοάῃ ζαιοιίοπαί εἰν 8 αἱ 
Οοτίπει (1-0). 7γεαβοι οὔ ιυο Οὐτγίη- 

ἐλίαηβ; υἱοίοτῃ οὕ ᾿Ῥτααίίαβ. εὐἱ]ῖπ {}ι6 

ἰοπῳ τσαἱ 5 (1--18). 

ταῦ δὴ πιέαηβ ΟΥ̓ πιογοοπαῦεβ (14). 

(ὐπ ϊπιαίίοη ὁ 1}ιὸ 

Τρλίσγαίε5 απεὶ Νι8 ρείία5ι8. Πἰεβίογαϊοη 

ΟΥ̓ {μὲ ἰοηφ τραἱϊς οΥ (ἡοτίπιν (1ὅ--18}). 

ἢ ἴγϑιὶ ἐαρεαίοη ἀφαϊπδὶ ΑΥὐσοβ πείθου 

Αφεβίϊανι; οαρίαγε ὁ ],ιεολαειηι (19). 

1. ἀφείθη: πιαητοβὶν Ῥθοδαβθ {Π|6 
ΒΘΆΒΟῊ Β.Ϊ40]6 ΓῸΥ ΠΤ} Π ΠΑΤῪ ΟΡΟΓΑΔΙΙΟΠΒ 
νγᾺ8 Ραβί. ΤῈ ουθηΐβ οὗ {πῸ ᾿πηπηθα!]- 
αἴοὶγ ΤΟ] ον ηρ πατγαῖνο [4}} ἀοοογά- 
ἱπρὶν ἴῃ {πὸ γϑὰγ 999 5ιο. ἘῸΓ ἃ αἹΠ- 

Γογοηΐ νῖθυν, Τα νοσίηρν 902 48 {πὸ ἀδΐἴρ, 

8δθ0ὸ. τοῖο ΙΝ. 327, ποίρ. --- ἀπέπλευσε 

ἐπὶ οἴκου: 806 οἢ 3. 1ῦ διαβᾶσα. --- 
ἑαυτῶν : ΒΟ. ᾿ἰη118 τὴν χώραν ἃ πα Ρ6- 
ἸοηΡΒ ἃ8 Ῥαγί, ρθη, ἴο {πὸ ἰηἀοῖ, ΡτΌη. 

(τινάς) ἴο "Ὸ ΒΡ] 16 ἃ νυῖ ἢ ἀποθνήσκον- 
τας. (ΟἿ 2. 21 ἀπέθνησκον αὐτῶν, 2. 20 

ἔπιπτον ἑκατέρων. “ΠΟ οἴαιιβο ἑαυτῶν 

μὲν καὶ χώραν καὶ ἀποθνήσκοντας {18 

ΟΟΥΤΟΒΡΟΠΩ͂Β ἴο τοὺς δ᾽... αὐτοὺς... 

καὶ τὰς χώρας ὈΘΙΟΥ͂. --- οἱ πλεῖστοι: 
ΓΟΒΌΠΊΘΒ ἴῃ ΡΥ  νΘ ἈΡΡΟΒ. ἴΠ|6 5.0}. 
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ἙἘΛΛΗΝΙΚΑ ΙΝ. 5, 4. 

“459 ὃ δ᾽. θα 5 ΄ Ν ΄ δ(ὃ 
10 αὐτῶν εἰρήνης ἐπεθύμησαν, καὶ συνιστάμενοι ἐδίδασκον 

“ ΕῚ ω » 

ταῦτα ἀλλήλους. γνόντες δὲ οἱ ᾿Αργεῖοι καὶ ᾿Αθηναῖοι καὶ 
΄ -“" Ν [ὰ 

Βοιωτοὶ καὶ Κορινθίων οἵτε τῶν παρὰ βασιλέως χρημάτων 
“-“ ’ 5 , 

μετεσχηκότες καὶ οἱ τοῦ πολέμου αἰτιώτατοι γεγενημένοι 
Ν π᾿. Ἁ 5 ’ 

ὡς εἰ μὴ ἐκποδὼν ποιήσοιντο τοὺς ἐπὶ τὴν εἰρήνην τετραμ.- 
΄ , ΄, ε , ΄, ν Ν 

165 μένους, κινδυνεύσει πάλιν ἡ πόλις λακωνίσαι, οὕτω δὴ 
“ὦ Ν “ 

σφαγὰς ἐπεχείρουν ποιεῖσθαι. καὶ πρῶτον μὲν τὸ πάντων 
3 , 5 ᾽ ε ἣν ἈΝ ΕΥ̓ ΕῪ ΄ 

ἀνοσιώτατον ἐβουλεύσαντο. οἱ μὲν γὰρ ἄλλοι, κἂν νόμῳ 
»-“ 5 ’ » ε “ 

τις καταγνωσθῇ, οὐκ αποκτιννυουσιν εν ΞΕΟΡΤΉ). 
- » 

ἐκεῖνοι ὃ 
’ὔ ’, Ψ 

Εὐκλείων τὴν τελευταίαν προείλοντο, ὅτι πλείονας ἂν 
3 “- 3 “59 ““Ψρὴ 5 ω 

20 φΟνΤΟ λαβεῖν εν ΤΊ) αγορᾳ, στε αποκτειναι. ὡς δ᾽ ἐση- 
, - " ὧν. οἷν] 3 “ , Χ ΄ 

μάνθη οἷς εἴρητο οὺς ἔδει ἀποκτεῖναι, σπασάμενοι τὰ ξίφη 
’ 

ἔπαιον τὸν μέν τινα συνεστηκότα ἐν κύκλῳ, τὸν δὲ καθ.- 
΄ Ν ΄ » ΄ » δ᾽ ἃ Χ ᾿ 
ἥμενον, τὸν δέ τινα ἐν θεάτρῳ, ἔστι δ᾽ ὃν καὶ κριτὴν καθ- 

ἥμενον. ὡς δ᾽ ἐγνώσθη τὸ πρᾶγμα, εὐθὺς ἔφευγον οἱ 
95 βέλτιστοι, οἱ μὲν πρὸς τὰ ἀγάλματα τῶν ἐν τῇ ἀγορᾷ 

θεῶν, οἱ δ᾽ ἐπὶ τοὺς βωμούς. » ἯΠε ἜΝ ΄ Χ 
ἔνθα δὴ ου ανοσιώτατοι και 

΄, 90." ΄ “ κά ΄ 
παντάπασιν οὐδὲν νόμιμον φρονοῦντες, οἵ τε κελεύοντες 

Ἁ Ν ““ ε “ 2 ᾽» 

καὶ οἱ πειθόμενοι, ἔσφαττον καὶ πρὸς τοῖς ἱεροις " ωστ 

οἱ Κορίνθιοι. --- βέλτιστοι : 566 ὁῃ 1]. 3. 
12. ΤΠ Το] ον Πρ ΠΑΥΓΑ ΤΥ. ΤΠ ΚΘΟΒ 

ΟΙΘΑΓ {παῦ ἢ 15 ἃ βίγσιρρὶθ θίγῃ 

ΔΥΪΒΙΟΟΥΔΟΥ πη ἀθιηοοῦδονυ. --- ἐδί- 
ϑασκον: ΠΟΕΙΪΥ Θαπῖν. ἴο ἔπειθον. 

ὦ. οἱ μετεσχηκότες: 566 ΟἹ [ΠΤ]. 5. 
2. --- λακωνίσαι: εΓ 1. 1. 852 λακω- 

νισταί. --- ἡ πόλις : υἱξ. ΟΟτΙΠΊΗ. --- οὕτω 
δή: 866 ΟΥ [Π]. 2. 9. --- σφαγὰς ποιεῖ- 
σθαι: {π6 δοῖ. 15 ΤοΟππα 11. 2. ὁ ; 11]. 2. 
217. --- κἂν καταγνωσθῇ, οὐκ ἀποκτιν- 
νύουσιν : ΡΓ65. 56Π. οοΠα. --- Εἰὐκλείων : 
ἃ ἴεβίναὶ οὗ ἴΑρτεμις Εὔκλεια. ΟἹ 

ῬΥθ θοῦ γψιι. 1. 299, --- τὴν τελευ- 
ταίαν : 84. ἡμέραν. --- ὥστε: 566. ὁΠ 
11, 4. 8. 

ὥ. οἷς εἴρητο κτέ, : ἐο ἐλο8ε υὐἱο πα 

δϑθῃ ἰοἱα τυλοπὶ ἐδοη τὐϑγ ἰο ΕἸ]]. --- τὸν 
μέν τινα: {πΠ6 Δααϊτίοη οἵ τίς ἰο ὅ μέν, 
ὁ δέ ΒΕΥΥΘΒ ἴο ΤΠΔΤΚ [Π6 ῬΘΙΒΟΙ 88 
᾿παοῇ. (Η. 6084 4}; 4150, Δ ηβυγουῖηρ ἴὸ 

ΟἿ πα α, ἴο βρη {πδ΄ ποῦ Β ΓΙ ΟΕΥ 

016 51ΠηΡ]6 ῬΘΙΒΟΠ 18 Ἰηθϑηΐ; εἰ κ. 14. 

-- συνεστηκότα ἐν κύκλῳ: “0 νγ85 
βίδα πρ᾽ Ὑ10Π| ΟΥΠΘΥΒ Θηραροα ἴῃ οοη- 

γΘΓΒΔΌΙΟΙ ἢ; ῸΓ ΒΟ. ΚΤΟῸΡΒ Οὗ ΡΘΟΡ]Θ 

ΘΟΠΥ ΘΥΒΙ ΠΡ 816 ΟΔ]]6α κύκλοι. Αη.ν. 

ἡ. 2 σύλλογοι ἐγίγνοντο καὶ κύκλοι συνί- 
σταντο. ( 1,αἴ. σοσ ὁπ ἃ, Ἐπρ. εἴγοῖε 
ἴῃ ΠΠΚ6 5686. --- ἔστι δ᾽ ὃν καὶ κριτὴν 
κτὲ. : απαὶ (ἀτποὴρ [Π056 ἴῃ [Π6 {πϑαίγθ) 
ὁπ6 δυρη τὐλῖϊα οἰ πο α8. 7μάψο (οἵ [Π6 
ἀγατηδίϊς οοηΐθβίβ). Οὗ ὉΙοά. χίν. 
86 ἀγώνων ὄντων ἐν τῷ θεάτρῳ φόνον 
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208 ἘΕΒΝΟΦΩΝΤΟΣ 

δ» Ν “Ἵ » ,ὕ ’, 9.9 , 3 

ενιους Καὶ Τῶν ου τυπτομένων, νομιμὼν ὃ ἀνθρώπων, ἀδη- 

80 μονῆσαι τὰς ψυχὰς ἰδόντας τὴν ἀσέβειαν. ἀποθνήσκουσι 
» ν ΄΄ Ν ’ ’ “Ὁ Ν » 

δ᾽ οὕτως τῶν μὲν πρεσβυτέρων πολλοί: μᾶλλον γὰρ ἔτυχον 

ἐν τῇ ἀγορᾷ ὄντες - οἱ δὲ νεώτεροι, ὑποπτεύσαντος Πασι- 
μήλου τὸ μέλλον ἔσεσθαι, ἡσυχίαν ἔσχον ἐν τῷ Κρανείῳ. 
ὡς δὲ τῆς κραυγῆς ἥσθοντο, καὶ φεύγοντές τινες ἐκ τοῦ 

85 πράγματος ἀφίκοντο πρὸς αὐτούς, ἐκ τούτου ἀναδραμόντες 
Ν Ν ᾽ ’ ’, Ν 3 ’, Ν 

κατὰ τὸν ᾿Ακροκόρινθον, προσβαλόντας μὲν ᾿Αργείους καὶ 
Ν Ν » , Α Ν ’ Ἁ “Ὁ 

τοὺς ἄλλους ἀπεκρούσαντο : βουλευομένων δὲ τί χρὴ ποιεῖν, 
5 “ ’, Νν “ ἊΨ 

πίπτει τὸ κιόκρανον ἀπὸ τοῦ κίονος οὔτε σεισμοῦ οὔτε 
ἀνέμου γενομένου. 

Ν ΄ Ν ἴον εν ΟΥ̓́Τ Ά, καὶ θυομένοις δὲ τοιαῦτα ἦν τὰ ἱερὰ 
΄ ε ΄, » Ε “5 ΄, 5» “. 

40 ὥστε οἱ μάντεις ἔφασαν ἄμεινον εἶναι καταβαίνειν ἐκ τοῦ 
΄ Ἁ Ν Ν »“» ε ,ὕ ». "»" 

χωρίου. και τὸ μεν πρωτον ὡς φευξόμενοι ἔξω τὴς Κοριν- 
’ 5 ’ » Ν Ἀ Ν ε ’ » Ν »Ἤ 

θίας ἀπεχώρησαν : ἐπεὶ δὲ καὶ οἱ φίλοι αὐτοὺς ἔπειθον 
Ἀ ’,’ » » Ἀ » ’ Ἁ » Ὁ“ Ἀ “-“ 9 ’ 

καὶ μήτερες ιουσαι και ἀδελφοί, καὶ αὐτῶν δὲ τῶν ἐν δυνά- 
» Φ δι. 5 ’ ε [φ δὲ Ν 

μει ὄντων ἦσαν οἱ ὀμνύοντες ὑπισχνοῦντο μηδὲν χαλεπὸν 
Ἀ ν Ν “Ἁ » “ 

45 αὐτοὺς πείσεσθαι, οὕτω δὴ ἀπῆλθόν τινες οἴκαδε αὐτῶν. 
« ΄“ Ν Ν ,ὔ 5 ’, Ν 5 

ορωντες δὲ τους τυραννενυοντας, αἰσθανόμενοι δὲ ἀφανι.- 

΄,΄ Ν ,ὔ Ν Ν Ν ν 5 “ Ν 

ζομένην τὴν πόλιν διὰ τὸ καὶ ορους ἀνασπᾶσθαι, καὶ 

ἤΑργος ἀντὶ Κορίνθου τὴν πατρίδα αὐτοῖς ὀνομάζεσθαι, καὶ 

4 ἐποίησαν. --- ἔσφαττον: ζερί τ {}ε 
βἰαιισλίεν. ---- καὶ τῶν κτέ. : ουθὴ ΟΓ {}ιο56 
τὐὐο τθογὸ ποί αϑϑαϊοί δι τὐογ ἰαιυ- 

ΤΊ τοίθγοπορ 18 ἀουθί- 

1658 ἴο πηούογαῖθ θη ἈΠ οηρ {Π6 6 η)- 
οογαίβ. -- ἀδημονῆσαι: ἃ ΤΆΤ νΟΓᾺ. 

4. μᾶλλον: οοῃβί. 11} ἐν τῇ ἀγορᾷ. 
“Α ἸΑγροῦ Ῥγοροχγίίοη οἵ {Ππ|6 πὶ νγᾶβ ἴῃ 

1η6 ἀροόγα." (Ἷ οσμ. Λ 499 ὄχθας πὰρ 

ποταμοῖο Σκαμάνδρου, τῇ ῥα μάλιστα] 

ἀνδρῶν πῖπτε κάρηνα. --- Πασιμήλου : 
ς, Ἴ. --- Ἐρανείῳ: ἃ σΎΤΩΠΑΒ᾽ απ ὙὙ1{}} 
ἃ ΟΥ̓́ΡΓΟΒΒ ὕΤΌΥΘ ΠΟᾺΓ Οὐτηἢ ; εἡ 
Ῥαυβ, ἰϊ. 2. 4. --- ἐκ τοῦ πράγματος : ἃ8 
ὁπ6 τηϊρηῦ ΒΡΘΔΚ οἵ “{Π6 αἴϊαὶν οἵ Ἐογί 

ῬΙΠΙοπ"; οὐ, τὴ σ, 117.--ἕ κατὰ τὸν 

αὐἰάΐηῳ πιεη. 

᾿Ακροκόρινθον : {Π:6 ΡγΘΡ. ἱπα]ϊοδίθβ ἐπαΐ 
ΠΟῪ ἴοοῖκ ϑηζγθ Ῥοββθββίοῃ οἵ 1ῃ6 
οἰΐδα6]. 

5. τοῦ κίονος: ΠΥ {Π|Ὸ ἀτί, 15. ἀβοὰ 

18 ποῦ ΟἸΘΆΓ, ἈΠ]688 ΡΟ ΡΒ8 ΤΠ ΘΓ ΥΥᾺ8 
ἃ. οογίαϊη ΡΠΠΠ]ΔῪ ἴῃ ὑπαῦ οἰΐα 46} νυ Π10}} 
γγ88. ΟΔ]]Ο 5 ΡΥ ὁ κίων. --- ἰοῦσαι: 
ἴου 118 Δρυϑϑιηθηΐ, 5866 ἃ. 138, ν. 2 ὃ; 

Η,. θ10. ἰέναι, τη  ]ηρ οοηϊθ, ΟΟΘΌΓΒ 

4180 8. ὃ; ν. 4. ῶ9; νἱϊ. 5. ὃ, --- τῶν ἐν 
δυνάμει: 1.6. {πὸ ἀφρτηοογαίβ; οὶ 9. --- 
οὕτω δή: εὐ 3. 

0. ἀφανιζομένην τὴν πόλιν : “{πδὶ 
{πὸ ἱπάρροπᾶρμοθ οἵ {πὸ οΟἷἵἷν ν)88 
Ῥαββίηρ ΔΑ." --- ὀνομάζεσθαι κτὲέ.: 
Δ ΘΧΙΓΘΙΏΘΙΥ οαϊουβ ἀοβιρπδίϊοη οἵ 



ἙΛΛΗΝΙΚΑ ΙΝ. 4. 

, Ν 3 ΄ [ρι ΕΣΤΑΣ, , ιν 
πολιτείας μὲν ἀναγκαζόμενοι τῆς ἐν Αργει μετέχειψ, ἧς 

»Ὁ ΝΣ 50. 2 ΠῚ Α, ὅδε ΄ ΄, " , 
50 οὐδὲν ἐδέοντο, ἐν δὲ τῇ πόλει μετοίκων ἔλαττον δυνάμενοι, 

Ἄχὸς ΤΑ ΄, 9. αὶ ΓΕ ΤΉΝ Ψ ν 9.07 ΓῚ 
ἐγένοντο τινες αὐτῶν οἱ ενομισαν ουτω μεν ἀβίωτον ειναι" 

, Ν ᾿ , σ 53 Ν 5 5» “Ἔ 

πειρωμένους δὲ ΤῊΝ πατρίδα, ὠωσπέερ Ἢν και ἐξ αρχῆς, 

Κόρινθον ποιῆσαι καὶ ἐλευθέραν ἀποδεῖξαι καὶ τῶν μὲν 

μιαιφόνων καθαράν, εὐνομίᾳ δὲ χρωμένην, ἄξιον εἶναι, εἰ 

δ μὲν δύναιντο καταπρᾶξαι ταῦτα, σωτῆρας γενέσθαι τῆς 
’, 5 Ἁ Ἁ ,ὔ “Ὁ ,’ Ὃ Ἷ. 

πατρίδος, εἰ δὲ μὴ δύναιντο, τῶν γε καλλίστων καὶ μεγίστων 

ἀγαθῶν ὀρεγομένους ἀξιεπαινοτάτης τελευτῆς τυχεῖν. οὕτω 

δὴ ἐπιχειρεῖτον ἄνδρε δύο, Πασίμηλός τε καὶ ᾿Αλκιμένης 

διαδύντε διὰ χειμάρρου συγγενέσθαι Πραξίτᾳ τῷ Λακεδαι- 

60 μονίων πολεμάρχῳ, ὃς ἐτύγχανε μετὰ τῆς ἑαυτοῦ μόρας 

65 

ουρῶν ἐν Σικυῶνι, καὶ εἶπον ὅτι δύναιντ᾽ ἂν παρασνεῖν ρουρ ρασχ 
ΥΉν: ΠῚ Ν ΄, 4... Ὁ ΄ ΄ ε ν 

αυτῳ εἴσοδον εις τα κατατεινοντα ἐπι Λέχαιον ΤευχΉ.: ο δὲ 

Ἀ ’ὔ 3 Ἂν » 3 ’ » 3 ’, 

και πρόσθεν γιγνώσκων Τω ἄνδρε ἀξιοπίστω ΟΡΤΕ, επιστ- 

Ν Α ν Ν Ἦν 3 ’, ’ 

ευσε, καὶ διαπραξάμενος ὥστε καὶ τὴν ἀπιέναι μέλλουσαν 
“. ὦ ᾳ- Ὦν» ᾿ » Ἁ 

ἐκ Σικυῶνος μόραν καταμεῖναι, ἔπραττε τὴν εἴσοδον. ἐπεὶ 
Ν Ν », Ν Ν Χ, Ἀ ἐν ᾿ς δὲ Υ͂ 39 ’ 

δὲ Τω ἄνδρε καὶ κατὰ τυχὴν καὶ κατ ἐπιμέλειαν ἐγενέσθην 

1Π6. οΪο586. σοππηθοίίϊοη υνἱὉ}} ΑΥ̓ΡΌΒ. -- 

ἧς οὐδὲν ἐδέοντο : 707 τυλίολι ἐμόν μας πο 
αἰοεῖνο. ΟΥ̓. ἰὶ. 4. 85; νἱῖ. 4. 88. --- ἐγέ- 

νοντό τινες αὐτῶν οἵ: Θαπῖίν. ἴο ἦσαν οἵ.--- 
οὕτω κτέ. : ἐϊαΐ παν διιοἦ σοπ αἰἰτοη5 {78 
τρα8 ποί τυοτίι ἰἰυΐϊπσ. ὅϑ'866 οἡ 11. 3. 50. --- 
πειρωμένους κτέ.: γενέσθαι ἀπ τυχεῖν 
ἴο σγ0586 517]. {πΠ6 ρΡᾶτίϊο. πειρωμένους 
ῬΘΙοηΡΒ, ἀθροπμα οἡ ἄξιον εἶναι, ὙΠΟ 
ἴπ ἔτη ἀθροπᾶβ (ἢ ἀβίωτον εἶναι) 
ὉΠ. ἐνόμισαν. --- εὐνομίᾳ : ἔτοπι {πο ὶν 
Ροϊηύ οὗ Υἱθὺ ἃ ΒΥΠΟΠΥΠῚ ἴογ {Π6 ΔΓ18- 
ἰοογαίϊο οοπϑυϊ αϊίοπ, οΥ 6 τερ. Αἰδοη. 
1..8 1- 

Ἵ. εἶπον: ἴοΥ {πΠ6 Ρ]. αἴξζογ ἄπ8] 
γΟΓΌ 8η4 ραγίϊο., 566 α. 138, 8, ν. 5; 

Η. 634. --- Λέχαιον : ἐ.6. {π6 ΠΑΡΡΟΥΙ οἵ 
Οὐοτηΐῃ οὐ π6 Οοτγἰμίδη αὐ], 12 

βίϑ 14, ἔγοπῚ {Π6 οἷν, δπαἃ σοπηροίρα 
ἢ Ὁ ὈΨ ἸΟΠρΡ γγ8}15, ἃ85 {π6 ῬΊΓΆ ΙΒ 
νγἃ5 Θοῃμηροίρα νυ ΑἸΠΘΠΒ, ἀπ ΝΊβαθα, 

ἢ Μορατα. (Υ 18 τὰ μακρὰ τείχη 
τῶν Κορινθίων. --- γιγνώσκων... ὄντε: 

Το Ὺ {Π6 βᾶιη6 οοηβί., οΥ 11; θα ο 2.18; 

111,.4. 29.---- διαπραξάμενος ; τιιϑ118}}γ 11 ἢ 
{Π|6 8112}Ρ16 ἰπῆ., 88 ν. 1. 2ὅ; 2.6; 3.12; 

ν Π ὥστε 4180 “πη. ἵν. 2. 25; Ογν. υἱῖ. 

4.9; ς΄ συμπράττειν ἰϊ. 3. 19; κατα- 

πράττειν Υἱϊ. 4. 11; ποιεῖν νἱ. ς. 4; 
πράττειν Υἱ. 5. 0.---τὴν. .. μόραν: 
ΟΡ 5. {π6 βίσϊοῦ οὐδγ οὗ νγογὰβ ἃ5 6οῃ- 
ἰγαβίθα υῖτἢ [πΠ6 ἀ8ι8] ἔγθθάοιη. 80 
τὰ. .. τείχη ἅθογο, 17 ἐκ τοῦ ἐπὶ 
Λέχαιον τείνοντος τείχους“. 

8. καὶ κατὰ τύχην κτέ.: ρατγίΐψ ὃγ 
οοπίγίυαποο απαὰ ραγίίψ ψ αοοϊαοηί. ---- 
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τὸ 

80 

8 

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 

’ ᾿ Ν ’ ,ὔ » Ν ’ -ν 

φύλακε κατὰ τὰς πύλας ταύτας ἔνθαπερ τὸ τρόπαιον ἕστη- 
Ψ δὴ Υ ε , » ΄ ΄, Ν 

κεν, οὕτω δὴ ἔχων ὁ ἸΙραξίτας ἔρχεται τήν τε μόραν καὶ 
νὰ ΄, . θί σ (δ »“ αὶ κὸ 

Σικνωνίους καὶ Κορινθίων ὅσοι φυγάδες ὄντες ἐτύγχανον. 
ΕῚ κ᾿ 

ἐπεὶ δ᾽ ἦν πρὸς ταῖς πύλαις, φοβούμενος τὴν εἴσοδον ἐβου- 
,ὕ ΓΑ »“Ἵ Ν » ’ ’ὔ Ν » 

λήθη τῶν πιστῶν ἄνδρα εἰσπέμψαι σκεψόμενον τὰ ἔνδον. 
Ἁ Ν » ’ Ἁ ΄ « “ » , - ε 

τὼ δὲ εἰσηγαγέτην καὶ οὕτως ἁπλῶς ἀπεδειξάτην, ὥστε ὁ 
εἰσελθὼν ἐξήγγειλε πάντα εἶναι ἀδόλως οἷάπερ ἐλεγέτην. 

ἐκ τούτου δ᾽ εἰσέρχεται. ὡς δὲ πολὺ διεχόντων τῶν τειχῶν 
οΝ.»Ὲ , ᾽, ΕΣ) ε “- » ΕῚ 

ἀπ᾽ ἀλλήλων παραταττόμενοι ὀλίγοι ἑαυτοῖς ἔδοξαν εἶναι, 

σταύρωμά τ᾽ ἐποιήσαντο καὶ τάφρον οἵαν ἐδύναντο πρὸ 
ε ΄“ ΄σ Ν « ᾽,ὔ ,ὔ » “ 4 Ν Ἁ 

αὑτῶν, ἕως δὴ οἱ σύμμαχοι βοηθήσοιεν αὐτοῖς. ἦν δὲ καὶ 
Ἂ 5 ΄Ὸ 5 ΄“ [ά ΄“- ’ ᾿ Ἀ 

ὄπισθεν αὐτῶν ἐν τῷ λιμένι Βοιωτῶν φυλακή. τὴν μὲν 
εν ι..᾿ “ ᾳ4ᾳ4( 4Φ 5 “ ε ,ὕ, ΕΣ ,͵ ΄“ 

οὖν ἐπὶ τῇ νυκτὶ ἣ εἰσῆλθον ἡμέραν ἄμαχοι διήγαγον" τῇ 
δ᾽ ὑστεραίᾳ ἧκον οἱ ᾿Αργεῖοι πασσυδίᾳ βοηθοῦντες " καὶ 
εὑρόντες τεταγμένους Λακεδαιμονίους μὲν ἐπὶ τῷ δεξιῷ 
ε ΄-“ τ' ’ δὲ 5» , ’ Ν Ἁ 

ἑαυτῶν, Σικυωνίους δὲ ἐχομένους, Κορινθίων δὲ τοὺς 
φυγάδας ὡς πεντήκοντα καὶ ἑκατὸν πρὸς τῷ ἑῴῳ τείχει, 

ἀντιτάττονται ἐχόμενοι τοῦ ἑῴου τείχους οἱ περὶ ᾿Ιφικράτη 
θ , Ν δὲ ͵ὔ » “ »2 δ᾽ εὺ 

μισθοφόροι, πρὸς δὲ τούτοις ᾿Αργεῖοι: εὐώνυμον δ᾽ εἶχον 
9 “ ΄, Ἂς - ΄ ΄ Ν 

αὐτοῖς Κορίνθιοι οἱ ἐκ τῆς πόλεως. καταφρονήσαντες δὲ 
“- λ 40 ἠθὺ Ε) ’ ὲ ᾿ Ν Ἀ ον ’ 5» ’΄ τῷ πλήθει εὐθὺς ἐχώρουν : καὶ τοὺς μὲν Σικυωνίους ἐκρά- 

τησαν καὶ διασπάσαντες τὸ σταύρωμα ἐδίωκον ἐπὶ θάλατ- 

τρόπαιον : ε", 2. 25, --- φυγάδες : ἀ66, 0 
Πϊοά, χὶν. 86, αὐΐου. {Ππὸ0 σἰδίηρ 5 
τηρπίϊοποα, 00 πο παα Ἰοῦς Οὐτίμτ ; 

οἵ {π086 Χϑπορθοι (9) τπηοπτῖοπβ 120. 
“ῬΠοῖγ ρίδοθ οἵ τοίγοαϊ ννὰ8. ΠΟ 116 58 

ΞΙΟγΟΙ, οὔ, 5. 19. --- ἀπεδειξάτην : 86, τὰ 
ἔνδον. 

9. ἔδοξαν: 5.. οἱ ἀμφὶ Πραξίταν. ---- 

βοηθήσοιεν : νΥ1{}} ἕως ΘΧΡΓΟΒΒίηρ Ρααβ 
ῬΌΓΡΟΒΟ; 866 (. 239,2; 248, 8; Η. 

Θ21, -- ἐπί: αἤῆεν. --- ἑαντῶν : υἷξ. ἴΠ6 

Τιλοραδριηοηΐδη ΤΌΤΟΘΒ, ἴῸΓ τοῦ ἑαυτῶν 

στρατεύματος, () {Π|0ὺ ἐδοί᾽ο8. οὗ {118 

Ῥα 10, Βθὸ6 ατοίο ΙΧ, 9535. Ες, πὸ 0Ἃ0]- 

Ιοννβ ΧΟΠΟΡΠΟΠ 5 ἀοοουηῦ (85. ᾿θ ὑἢ- 
ἀογβία ηβ 10) ποῖν Π δία πη ΠΪ8 

“0 }}. σοηαβίοη. πα ΟΡΒουγὶ (γ᾽ --- 

ἐχόμενοι: πεχὶ ἰο; ἴογ 18. οοπβί. ἢ 
{πῸ σοη., 806 ἃ. 171,1; Η. 798. -- 

Ἰφικράτη : ΤρΡΙΠΪογαΐο5 πα τορορὶνοα 
{Π|18 ΤΠΘΤΟΘΠΆΤΥ ἴΌΤΟΘ. ἔσοπι ΟὍΠΟΗ. --- 
εὐώνυμον : νἱϊΠπουῦ {116 ἀσίϊοϊο, ἃ8 ἴπ ν, 
2. 40. 8 δεξιόν 3. 16; ΤῸΓ {πὸ ΟἸ]8- 

βίοῃ οὗ {110 ατί., βθ6 Ἡ, 601. 
10. τῷ πλήθει: οατι58] α΄. --- ἐκρά- 

τῆσανγ: 80, οἱ ᾿Αργεῖοι,---- διασπάσαντες : 

10 
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ψχα “ Ν φρ δὴν 5 ’ Μ δὲ ε 

ταν, καὶ ἐκεῖ πολλοὺς αὐτῶν ἀπέκτειναν. Πασίμαχος ὃε ὁ 
ε ᾿ς » ε , » ’ὔ ε 5.4 Ν 

90 ἱππαρμοστής, ἔχων ἱππέας οὐ πολλούς, ὡς ἑώρα τοὺς Σικυ- 
β Ν ν 

ὠνίους πιεζομένους, καταδήσας ἀπὸ δένδρων τοὺς ἵππους, 
Ν 5 Ξ Ν '᾽ ’ » ΄“ Ν “ ΕῚ “ 

καὶ ἀφελόμενος τὰς ἀσπίδας αὐτῶν, μετὰ τῶν ἐθελοντῶν 
ΕΣ » ͵΄ “-“ 3 ΄ 

ἤει ἐναντίον τοις Ἀργείοις. 
ε ἈΝ » »“ ε “ ἈΝ 

οἱ δὲ Ἄργειοι ορωντες τὰ 
΄ ἊΝ ἀοοςΝ ων 5 (ὃ « ἘΝ ΄, ὑδὲ 3 “ 

σίγμα τὰ ἐπὶ τῶν ἀσπίδων, ὡς Σικυωνίους οὐδὲν ἐφοβοῦντο. 
» 

95 ἔνθα δὴ λέγεται εἰπὼν ὁ Πασίμαχος - Ναὶ τὼ σιώ, ᾿Αρ- 
΄“ “ “Ἁ τῷ Ν 

γεῖοι, ψεύσει ὑμὲ τὰ σίγμα ταῦτα, χωρεῖν ὁμόσε" καὶ 
-ν ΄ ΠΝ Ἂ Ν Ἀ τ , Ν 

οὕτω μαχόμενος μετ᾽ ὀλίγων πρὸς πολλοὺς ἀποθνήσκει καὶ 
3’ “ Α 5 ’ 

ἄλλοι τῶν περι αὐτον. οἱ μέντοι φυγάδες τῶν Κορινθίων 
κ δ » ϑς ετοΝ ΄ " Γὐφ ν τ 

νικωντες τους καθ αυτους διέδυσαν ανω, και εγένοντο 

» ν κ᾿ κλνς, ΣΝ ΄ εν» κ5 , 

100 ἐγγὺς τοῦ περὶ τὸ ἄστυ κύκλου : οἵ δ᾽ αὖ Λακεδαιμόνιοι 
μ᾿ Ν ’ 

ὡς ἤσθοντο κρατούμενα τὰ κατὰ τοὺς Σικυωνίους, βοη- 
“ 5» ’ 5» 5  π, Ἣν ᾿ς , 

θοῦσιν ἐξελθόντες, ἐν ἀριστερᾷ ἔχοντες τὸ σταύρωμα. 

4 1 [Π6 βισοθββίοη οὗ θυ θηΐβ ΘΟΥΓΘΒΡΟΠ 8 
ἴἰο {π6 παυγαϊνε ἃ5 σοπίαϊηοα ἴῃ {ΠῸ 

ΟΓ5 ἐκράτησαν . .. ἐδίωκον, ἴΠ6η {Π6 
Ῥαΐ]6 ᾿ἴπ6 οὗ {πῸ 1,Δοραδθιπ Δ 8 
ΔΠ6 {Π6ῚΓ 411165 πηαβῦ πᾶν ὈΘΘη ἴῃ 

ἔγοπί οὗ {πὸ ρα!βααᾶθβ, θη τ Πο ἢ 

8ἃ5 ἃ 586 106 Γ {ΠῸῪ Πδ4 ῬΥΘυΪΟΊΒΙΥ (9) 
βίοοα ; οἴ 150 11. ---- ἐπὶ θάλατταν: ἴηι 
ἐδιε αἵγεοίίοπ οΓ {Πι6 5εα, ἃπα 50 ον αγαβ 
ΤιΘομ Θηι. -- καταδήσας κτέ.: λαυΐπα 
ἐϊεα ἰο ίγεεβ1 Οὔ. {π6 αἰ ὔθσθποθ οὗ 
Ἐπρ. Ὧπα ατροκ ἰαἴοπι.---τὰς ἀσπίδας: 
56. οὗ {Π6 Ηγίπρ ΟΥ 5]αἰη ὅ΄ἸΟν ΟΠ 88, 

Κη ὈΥ Ρααβ πη ΟΠ πΠ8 ΓῸΓ π6 4185- 
τποὰπἰθα ΤΠ6Π, ἃ8 ἴΠ6 ΟΑΥΔΙΓΥ ἴῃ ΚΘη- 

ΘΙΆΪ ΌΟΓΙΘ ΠΟ 5816148; οὐ 11. 4. 24. -- 
τὰ σίγμα: [Ἰοἰΐογβ ἅπΠ4 Οὔποὺ ἀθυῖοθβ 
ΟΠ 5Π16145 ἅτ οἴΐζθη τῃηθης]οπηθα ; 566 

9Π’ 11..2.-:28 ἘΠῚ 4 17 οἴρονα. ἘΣ 1.20. 

ΤΠΘ Σ οἢ ἴπθ86 5}161485 βίοοί, οἵ 
ΘΟΌΓΒΘ, ἴοΓ Σικυών. ΤΠΪΒ ἱποϊαρηΐ 18 

τηθηςοηρα ὈΥ ΒΘΥΘΓᾺΙ Ἰαῖου ἩΥΙΙΘΓΒ, ἃ8 
Ασιβίοι!θ, ίοομι. Εἰ. ᾿ϊ. 8. ΤΠ Ὁ]. 
οὗ σίγμα ἰπ ἸΔῖο Γ ΓΙ ΘΓΒ 15 τὰ σίγματα, 

τ ΠΟ 15 ΠΘΥΘΙῚ ἔοΟὰΠα ἴῃ ΘΔΓ]ΪΘΙ ΟΠΕΒ. 

Ψ 
οι 

---τὼ σιώ; Τιασοηῃίδη ἴον τὼ θεώ, τοῖο - 

τίηρ ἴο (βίου πᾶ ῬΟ]]ΠΧ, ὈΓΥ ΠΟΤῚ 
[Π6 ΤιΔορ ΔοηοΠἶλ Π5. ἴγθα. ΒΟΓΘ; ολ 

“Αη. νἱ. 6. 84; υἱῖ. 6. 99. --- ὑμέ : Τοτ. 
ἴοῦ ὑμᾶς. -- χωρεῖν : ἀοροηἋ8β ἸΡΟΠ 

λέγεται. 
11. τοὺς καθ᾽ αὐτούς : 1.6. {Π6 τηρΓ- 

ΟΘΠΔΤΙ65 οὗ ΤρΡογαΐθβ, πὸ βίοοα οΡ- 

Ροβῖΐθ {π6π|, Ὀαΐ οὶ ̓ πητη  α] αἴθ! υ αὔίοσ- 
νᾶτγα τὰ κατὰ τοὺς Σικυωνίους ἰδ ρατί οΓ 

{δια αὐτὶ τοΐεγα {6 ϑ᾽ογοπίαπβ βίοοα!, ἃ5 
Α΄. ἵν. 8. 18 οἱ κατὰ τὸ ᾿Αρκαδικόν. --- 

τοῦ... κύκλου : ἐλ τραἱϊ ατοιιπα {{ι εἰΐῃ ; 
ΘἸΒΟΎΠΟΓΘ 4150 οὗ γγογΚβ οἵ οἰγουχην ]- 
Ἰατίοπη ; Γ΄ ν. 3. 22. --- οἱ δ᾽ αὖ κτέ. :  Πδῦ 
{π6 1Δοραθιη Δ 8 Δ η4 {Π6 (τ ἢ[}1- 
808 ΟΡΡοβίηρ ἵπριη 4144 τηθαπνν ἢ }]6 15 

πού βίαϊθα. ἐξελθόντες ΤΟΠΊΔΪΠη5 ΟὈ- 
ΒΟΌΓΘ. τοῦ σταυρώματος ΟὯΠπ ΠΆΤΟΪΥ 6 

ππαργβίοοα τ] 10, ΒΙΠ 66 {Π6 γ ΓῸ βοη- 

θοῦσι 4068 πού νγατταῃῦ [Π6 ΒῈΡΡΟΒ, 0, 
{πδ, Ργοϊθοίθα ὈΥ {π6 ρα]βαᾶθ, [Π6 
δα «ἀναϊῖθα {Π6 τοῦυσηϊηρ ΑΥ̓ΡΊΥΘΒ, 
ῬΑΙΓΟΏΪΑΓΙΥ ἃ5 ἴμοβθ Ὧἀὸο ποὺ ἔτ 

δου η01] ΠΟῪ μοᾶγ {μπαῦὺ ἰμ6 [806- 

211 
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Ν ᾽ ΄-“ Ε] ἊΨ γε μὴν ᾿Αργεῖοι ἐπεὶ ἤκουσαν ὄπισθεν ὄντας τοὺς Λακε- 
’ “ 

δαιμονίους, στραφέντες δρόμῳ πάλιν ἐκ τοῦ σταυρώματος 
» ’ Ἁ ε Ν » Ψῃ. ᾿ἣἋ Ε] ΄“ ,ὔ 106 ἐξέπιπτον. καὶ οἱ μὲν ἐν δεξιᾷ ἔσχατοι αὐτῶν παιόμενοι 
» Ν Ν ε Ν ΄“ ’ 5» ’ ε ᾿Ὶ 

εἰς τὰ γυμνὰ ὑπὸ τῶν Λακεδαιμονίων ἀπέθνησκον, οἱ δὲ 
Ν [φὸ ’ ]) , Ν “ » Ν Ν ’ 

πρὸς τῷ τείχει ἀθρόοι σὺν πολλῷ ὄχλῳ πρὸς τὴν πόλιν 
5 ’ ε δ᾽ 9. », “ ΄ “ σ΄ ΄ 
ἀπεχώρουν. ὡς δ᾽ ἐνέτυχον τοῖς φυγάσι τῶν Κορινθίων 

Ἀ ΄“΄ 

καὶ ἔγνωσαν πολεμίους ὄντας, ἀπέκλιναν πάλιν. ἐνταῦθα 
, ε Ἀ Ν Ν ’ » ’ ν 

110 μέντοι οἱ μὲν κατὰ τὰς κλίμακας ἀναβαίνοντες ἤλλοντο 
Ν “ ’ Ἁ , «ες Ἀ Ν ἈΝ ’, 

κατὰ τοῦ τείχους καὶ διεφθείροντο, οἱ δὲ περὶ τὰς κλίμακας 
ὠθούμενοι καὶ παιόμενοι ἀπέθνησκον, οἱ δὲ καὶ κατα- 

’ ε ϑ,. Ὁ ’ 5 ’, «ε Ν ’ 

πατούμενοι ὑπ᾽ ἀλλήλων ἀπεπνίγοντο. οἱ δὲ Λακεδαιμόνιοι 

οὐκ ἠπόρουν τίνα ἀποκτείνοιεν - ἔδωκε γὰρ τότε γε ὁ θεὸς 
τὸ γάρ ἐγχειρι- 

σθῆναι αὐτοῖς πολεμίων πλῆθος πεφοβημένον, ἐκπεπληγ- 

νιν ἴση ἊΨ - 0» ᾧ ΄ ».}Ὲ 
11δαυτοὶῖς εργον οιον οὐὸ εὔξαντό ΤΟΊ αν. 

Ν ’ Ν 

μένον, τὰ γυμνὰ παρέχον, ἐπὶ τὸ μάχεσθαι οὐδένα τρεπό- 
Ν -“ 

μενον, εἰς δὲ τὸ ἀπόλλυσθαι πάντας πάντα ὑπηρετοῦντας, 
“ Ἂν “ ε “ 

πῶς οὐκ ἄν τις θεῖον ἡγήσαιτο - τότε γοῦν οὕτως ἐν ὀλίγῳ 
Ἁ “ 

190 πολλοὶ ἔπεσον ὥστε εἰθισμένοι ὁρᾶν οἱ ἄνθρωποι σωροὺς 
’,’ ,ὔ ’ 2 5» ’ Ἀ "-" 

σίτου, ξύλων, λίθων, τότε ἐθεάσαντο σωροὺς νεκρῶν. 
5» ’, Ν Ν «ε » ἰο ᾽, “ »“ ,ὕ 

ἀπέθανον δὲ καὶ οἵ ἐν τῷ λιμένι τῶν Βοιωτῶν φύλακες, 
» "»-“" ε »“" 

οἱ μὲν ἐπὶ τῶν τειχῶν, οἱ δὲ ἐπὶ τὰ τέγη τῶν νεωσοίκων 

51 6145. (866. οἡ 2. 14). --- ἐξέπιπτον: 
βαἰϊϊοαὶ οἱ. ---- ἀπέκλιναν πάλιν : ἐηγηεαὶ 

οὔ, φαυε τὐαῃ αφαΐρ. --- κατὰ τὰς κλί- 

4 ἀδοπιοπίβ 8 ΤῸ ἰπ {Π6ῚΓ ΤΟΆΤ, ῬΟοΒβί- 
ὉΠ 10 ἱπάϊοαῖθβ ον {πὸ οπδηρο οἵ 
{πῸ0 Τιασοαδοπιοπίδη ροβιτοη. ΤΠ {118 

Ῥοβίτοη, ἃ8 Πᾶὰ8 ὈΘΘῚ ἀΒΒΕΙΠΙΘΩ͂, νγᾺ8 

Ὀρίοτγο {Π0 μα] βαᾶθ, {ΠΟῪ ΠΟΥ ΟΠ δ ηΡῸ 

«Πποὶγ ἔγοπῦ ἰονγαγὰ {Π6 ϑαβίοση νγ8]}}, 

ὙΥ ΠΪΠ6 αὖ {Π6 Β8 16 {πὸ ΠΟΥ δἄνδηοο 

ἴῃ {18 αϊγθοίίΐοη ἰοναγαὰ {ΠῸ οοπίγρ, 

80 {πᾶῦ 16 ΠΑΒΕΠν τοϊγοδίϊηρ ΑὙΡΊΥΘΒ 
πλτδύ Ῥα 88 Ὀθίνγθθη {Π|6πὶ ἃ πα {Π6 νγ8}}8 
αὖ ἴΠ6 βροῦ ψγἤθσο {πὸ (ον πιΐδη Γαρὶ- 

{ἶνοβ "δὰ βίοοῦ, απα 850 {Ππ|8 ΘΧΡΟΒΘ ἴο 
16 ΘΠΟΙΩΥ {ποῖγ στὶρηΐ βίο πθτο 1Π6 

ΒΟΙἀϊθτβ ΟΓΘ ὑπρτοϊθοίοα ὈΥ {ΠΟῚΓ 

μακας : νοῦᾶροα ἴῃ Ὀρίννθοη {πὸ Οοτίη- 
{πη οχὶϊο5 πα ἴΠ6 ΤΟ ΘΠ ΟΠ Π8, 

{ΠΟῪ βίγίνο ἴὸ ραὶῃ ὑπθ ΟἿΪΥῪ οχἰΐ, υἱς. 
ΡΥ Ια ουβ οὐοσ {Ππ6 ϑαβίοτη νγ8]]. 

12. ἀποκτείνοιεν : [οΥ 50 7γν. οἵ αἰἶτ, 
αἶδο. ---- οἷον οὐδ᾽ εὔξαντο κτέ.: βιιοὺ α8 
ἐλοῃ σοι αὶ ποῦν μαυ ουθη ργαηθα τ. 

- οὐδένα τρεπόμενον κτέ.: τὐάρᾷ ὈΥ 
ἃ ἴοοβο οοπμβί. ἴο πλῆθος. --- θεῖον: α 
φοαβοπε. --- οὕτως : οοηϑὲ, ὙΠ πολλοί, 

806 Οἢ ἰϊ, 4, 17, 
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ἀναβάντες. 
125 ᾿Αργεῖοι τοὺς νεκροὺς ὑποσπόνδους ἀπήγοντο, οἱ δὲ σύμ- 

μάαχοι τῶν Λακεδαιμονίων ἐβοήθουν. ἐπεὶ δὲ ἠθροίσθη. 
ΕἿΣ ,ἅ “ Ν “ “ θ “ὦν. Ψ 

σαν, ἔγνω Πραξίτας πρῶτον μεν τῶν τειχὼν κα ελεῖν ὥστε 

δίοδον στρατοπέδῳ ἱκανὴν εἶναι, ἔπειτα δ᾽ ἀναλαβὼν τὸ 
Π ζῚ Ν 5 Ν , Ν ε “ Ν 

στράτευμα ἦγε τὴν ἐπὶ Μέγαρα, καὶ αἱρεῖ προσβαλὼν 

180 πρῶτον Σιδοῦντα, ἔπειτα δὲ Κρομμνῶνα. 
ἈΝ 

καὶ ἐν τούτοις 

τοῖς τείχεσι καταστήσας φρουροὺς τοὔμπαλιν ἐπορεύετο" 
Ἁ ἤ 3 » ν ’ » Ν. “ ,ὔ 

καὶ τειχίσας ᾿πιεικίαν, ινα φρούριον εἴη πρὸ τῆς φιλίας 

τοῖς συμμάχοις, οὕτω διαφῆκε τὸ στράτευμα, καὶ αὐτὸς 
Ν Ξ. Ν, ’ 5 »» 

ΤῊΨΡν ἐπι Λακεδαίμονα απέχορβρει. 

᾽ Χ ΄ Ν χ , ε ΄, ΄, 
Εκ δὲ τουτου στρατιαι μεν μεγάλαι εκατέρων διεπέ. 

Ἀ Ν Γ᾿ ε ΄ ε Ν » ΄ 

παυντο, φρουροὺς δὲ πέμπουσαι αἱ πόλεις, αἱ μὲν εἰς Κό- 

ρινθον, αἱ δὲ εἰς Σικυῶνα, ἐφύλαττον τὰ τείχη" μισθοφόρους 
ΜῊ, σαν » δ Ν ΄ 5 ΄ 5 ΄ 

γε μην εκάατερουιυ εχοόντες ιὰ τουτῶων ερρωμένως ἐπολέμουν. 

Ἔνθα δὴ καὶ ᾿Ιφικράτης εἰς Φλιοῦντα ἐμβαλὼν καὶ 

140 ἐνεδρευσάμενος, ὀλίγοις δὲ λεηλατῶν, βοηθησάντων τῶν ἐκ 
΄“ἢ ’ὔ 5 ῳ 3 ’ ὔ ν Ἀ Ἂς 

τῆς πόλεως ἀφυλάκτως, ἀπέκτεινε τοσούτους ὥστε καὶ τοὺς 

Λακεδαιμονίους πρόσθεν οὐ δεχόμενοι εἰς τὸ τεῖχος οἵ 
Ἁ Ἅ Ν “-“ 

Φλιάσιοι, φοβούμενοι μὴ τοὺς φάσκοντας ἐπὶ λακωνισμῷ 
’ὔ ’ὔ { ν ’, Ἁ 5» 

φεύγειν καταγοιεέν, ΤΟΤΕ ΟοὐΤὼ κατεπλάγησαν τους ἐκ Κο- 

18. ἔγνω: πιααίϊο τ|ρ ἠιϊΐβ ηιϊπαῖ, εἰ6- 
εἰαοα, πὶῖη ἰπῇ.; 566 οἢ 11. 3. 28. -- 
τῶν τειχῶν: ματι. ρθη. ψἱποὰΐ ἃΡ- 
Ῥοπαθα τὶ, ἴο ἀθποίθ Ὧῃ ἱπάοῇ. ραγί οὗ 
1Π6 ψΠΟΪΘ ; 8566 οη ἰΪ. 3. 14; 11.1.4; ἷν. 

2. 20. --- τὴν ἐπὶ Μέγαρα : 5ς. ὁδόν. --- 
Σιδοῦντα, Κρομμνῶνα: οἡ {Ππ6 Βοιίῃ- 
ΘΓ οοαϑῦ οὗ {Π6 151} 1η1|8. -- Ἐϊπιεικίαν : 
866 οη 2. 14. --- τοὔμπαλιν : 566 Οἢ [1]. 
4. 12 τἀναντία ἀποστρέψα-. 

14. στρατιαί: ΠΟΙ ΔΥΠΏΪ65 ΟἵὨ οἰτ]- 
ΖΘ 80] ἼΘΥΒ, ἃ8 ΟΡΡΟΒΟοΩ͂ ἴο {πΠ6 μισθο- 

φόροι, 10 {Π6η ἴογ {Ππ6 ἢγβί {1ΠῚ6 Ὑγ0 ΓΘ 
ΘΟΙΙΪηρ ἰηἴο ΡΌΠΘΟΙΔ] τπι86 ἴῃ ΟΥ̓ΘΘΟΘ. [0 

{Ππ6 τᾷ ρα δπᾶ οί] οχοϊαβίομ οὐ οἱ]- 
ΖΘΗ ΒΟ]ΑΙΘΥΒ ἔγῸΠῚ ΒΘΓΥΪΟΘ. 

1δ. ἔνθα δή: }ιι5έ αἱ ἐλὶβ ἐΐηιο. --- εἰς 
Φλιοῦντα: ἱπίο {6 αἰϊδίγιοι 977 ἘΛίϊιδ; 
ςΓ. 2.ὄ 14 ἐν τῇ Νεμέᾳ, ν. 2. 25 ὡς δ᾽ ἐγέ- 

νοντο ἐν Θήβαις, ἐστρατοπεδεύσαντο ἔξω 

τῆς πόλεως. --- ἐνεδρευσάμενος : {ΠῸ τηϊ΄. 
86ΐ απ αἩιδιι5., ΟΟΟΌΓ5. ΟἾΪῪ ΠΟΓΙΘ. --- ὀλί- 
γοις : τοῖ(λ γειυ, {110 Β΄ π|ρ016 α΄. 85 οὔΐθη 
ἴπ ΤΙ] ΡΥ ΟΧΡγοββίοηβ; ἃ. 188, ὅ; 

Η. 7174. --- καὶ δεχόμενοι: Θοαπΐν. ἴο 
καίπερ δεχόμενοι, 806 Οἢ [Π]. 5. 2. --- ἐπὶ 
λακωνισμῷ : “Οἡ δοσοιηΐ οὗ ἁ {πΠ6]Γ 
ΘΡασίδη ΒΥ ΠΙΡΑΓΠ165 "ἢ ; 850 Υ]], 1, 40, -- 

213 
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μετὰ μὲν τοίνυν τοῦτο οἱ μὲν Κορώνθιοι καὶ ι8 
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΄, ν 145 ρίνθου, ὥστε μετεπέμψαντό τε τοὺς Λακεδαιμονίους καὶ τὴν 
’ Ἀ Ἀ Ἂν ’ » »“ ’ὔ’ ε ’ 

πόλιν καὶ τὴν ἄκραν φυλάττειν αὐτοῖς παρέδωκαν. οἱ μέν- 

τοι Λακεδαιμόνιοι, καίπερ εὐνοϊκῶς ἔχοντες τοῖς φυγάσιν, 
΄ ,΄, 3 τ νας ν ᾿ »0 7) » , 
ὅσον χρόνον εἶχον αὐτῶν τὴν πόλιν, οὐδ᾽ ἐμνήσθησαν 
παντάπασι περὶ καθόδου φυγάδων, ἀλλ᾽ ἐπεὶ ἀναθαρρῆσαι 

160 ἐδόκει ἡ πόλις, ἐξῆλθον καὶ τὴν πόλιν καὶ τοὺς νόμους 
’ ν Ν ’, 

παραδόντες οἵανπερ καὶ παρέλαβον. 
ε ς» 5 ἀἔὍ[υῖν 

οι ὃ αυ περι ΤΟν 

Ἰφικράτην πολλαχύσε καὶ τῆς ᾿Δρκαδίας ἐμβαλόντες ἐλεη- 

λάτουν τε καὶ προσέβαλλον πρὸς τὰ τείχη " ἔξω γὰρ οἱ τῶν 
ΕἸ (ὃ ε “ ’, 5 9 , ν Ν 

Αρκα ων» ὁπλῖται παντάπασιν ουκ ἀντεξήεσαν ἦΌΟνΤΩω Τοὺυς 

156 πελταστὰς ἐπεφόβηντο. τοὺς μέντοι Λακεδαιμονίους οὕτως 

160 

ἄν, Ὁ ἢ εν ε 3 Ν 5» ΄, 5 
αυ οἱ πελτασταὶ ὠκνουν ὡς εντος ακοντισμᾶτος ου προσ- ᾿ 

᾽, “-“ ε ’, Ν ’ . ὧδ ͵ ’ 

ηέεσαν τοις ὁπλίταις , ἤδη γαρ ΤΟΤΕ και εκ τοσουτου διώ.- 

ε ’ ΄Ὸ ’ὔ ε , 5 ’, ’ 

ἔαντες οἱ νεώτεροι τῶν Λακεδαιμονίων ἑλόντες ἀπέκτεινάν 

τινας αὐτῶν. καταφρονοῦντες δὲ -οἱ Λακεδαιμόνιοι τῶν 

160 πελταστῶν, ἔτι μᾶλλον τῶν ἑαυτῶν συμμάχων κατεφρόνουν᾽ 
ν Ν ε ω ΄ ΄ » , 

και γὰρ οι Μαντινεῖς βοηθήσαντές ΠΟΤΕ ἐπεκδραμόντες 
-“ » “-“ δι γῆς ’ , ’ὔ ᾽ , 

πελτασταῖς ἐκ τοῦ ἐπὶ Λέχαιον τείνοντος τείχους, ἀκοντιζό- 
4. κ᾿ ΄, ὟΝ. ΄, ΄, ἃ τολπα ΄ 

μενοι ἐνέκλιναν Τε και ἀπέθανόν τινες αὐτῶν φεύγοντες 4 

κατεπλάγησαν τοὺς ἐκ Κορίνθου : τ0εγε 
αὐγαϊα οΓ {Ἰο56. ζγοπι (ὐογίπίλ ; οὔ, Τθπι. 

Ρλὶϊ. τ. 40 οἱ δὲ σύμμαχοι τεθνᾶσι τῷ 
δέει τοὺς τοιούτους ἀποστόλους ἡοιι 
αἰϊΐος ατὰ πιογίαἰἑῃ αὐγαϊα ὁ βιιοῖι αὐηια- 
πιοπίς. ---- φυλάττειν : ̓ηἴ. οἵ ΡΌΓΡΟΒΟ. 
-- τὴν ἄκραν : ἰ.ε. τὴν ἀκρόπολιν, (7. νἱ.1. 

3, --α οἵανπερ: ΓΟΙῸΓΒ ἴο πόλιν (ΤΑΊ ΠΟΥ 
{πᾶπ ἴο θοΐἢ πόλιν ἀπα νόμους), ἀουθί- 
1688 Ῥθοδαβο ἴΠ0 νου παρέλαβον 18 ἴῃ 

εἰσ οἴποββ ΟἿΪΥ ΔΡΡτγορτίαΐο ἴο {16 

ΓΟΓΠΊΘΥ. 
10. οἱ περὶ τὸν ᾿Ιφικράτην : 1.6. {116 

ΠΊΘΥΟΘΠΑΓΙΟΒ. δία οπϑα ἴῃ ΟὈΤΙΠΊΉ.. --- 
Ἰφικράτην : «ἡ 9. Ἰφικράτη. ἘῸΓ {110 
ἀου]ο ἴογη οὗ ἴΠ6 δοο., 500 α.00,1,}; 

Η. 193. --- τῆς ̓ Αρκαδίας : ἀορεοπαβ οἢ 
πολλαχόσε. --- τοὺς πελταστάς: {118 
Ο1488 οὗ σοῦ 8, ἈΠ ΠΟ σρ]ν ῬΓΘΥΙΟΌΒΙΥ ἴῃ 
π86 (ογ 1. 2. 1), Βαα ονίαϊ θα {πγοὰρ] 
Τρ ϊογαῦοβ ᾿πΠρτΟΥ θα ἉΥΠΊΟΥ, ὈΥ ΠΠΘΆ ΠΒ 

οἵ νη οἢ {ΠπῸν (μοτο Ἀρῖ]θ {Ππὰπ {ΠῸ 
ΒΟΡ 65, ἀπ τ {Ππ| ΠΘΑΥ ΘΙ ἈΓΠῚΒ. {Π8 ἢ 
{π6 ψιλοί) ἔγομι {Π|8 {πιὸ οἡ αἰζαϊπηρα 
ἴο ρστραΐ ἱπιροτίαποο ὅθ τοίθ᾽ 8 
ποΐο, ΙΧ. 8390 Γ᾿, τι αὖ : ἐπ ἐλιοῖγ' ἰτιγΎι. τ 

ὡς : οαπῖν. ἴο ὥστε, 866 ΟΠ 1. 89. -- ἐκ 
τοσούτου: οπι 80 ηεαὶ α αἰϊδίαποο, 
8606 οἢ ς, 1δ; εἰ ν. 4. 40. --- ἑλόντες: 
παυΐπῳ ουονίακοη, 80 5. 16 πᾷ ἔτγοαᾳ. 

17. πελτασταῖς: αφαϊη5ί ρεἰ α5ὲ5; ἀ αἵ. 
αἰτοῦ. ἐπί ἴῃ σοι ΡοΟβ (1 0η. --- τείχους : 
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ἙΛΛΗΝΙΚᾺ ΙΝ. 4. 

4 ε Ν᾿ , Ὄ ,, 5. ἢ ε ε 

ωστε οἱ μεν Λακεδαιμόνιοι και ἐπισ ΚωΤΤειν ἐτόλμων ως οι 

166 σύμμαχοι φοβοῖντο τοὺς πελταστὰς ὥσπερ μορμόνας παι- 
δάρια. 

3 Ν Δ “ ’ ε ’ Ἂς , Ν 

αυτοι ὃ εκ του Λεχαίου ορμώμενουι συν μορᾳ και 

τοῖς Κορινθίων φυγάσι κύκλῳ περὶ τὸ ἄστυ τῶν Κοριν- 
θίων ἐστρατοπεδεύοντο" οἱ δ᾽ αὖ ᾿Αθηναῖοι φοβούμενοι 
τὴν ῥώμην τῶν Λακεδαιμονίων, μὴ ἐπεὶ τὰ μακρὰ τείχη 

-" ,’ ’ »», 5 Ας ἊὉ ε Ἷ ’ 

17ὸ τῶν Κορινθίων διήρητο, ἔλθοιεν ἐπὶ σφᾶς, ἡγήσαντο κρά- 
τιστον εἶναι ἀνατειχίσαι τὰ διῃρημένα ὑπὸ Πραξίτα τείχη. 

καὶ ἐλθόντες πανδημεὶ μετὰ λιθολόγων καὶ τεκτόνων τὸ 

μὲν πρὸς Σικυῶνος καὶ πρὸς ἑσπέρας ἐν ὀλίγαις ἡμέραις 

πάνυ καλὸν ἐξετείχισαν, τὸ δὲ ἑῷον μᾶλλον καθ᾽ ἡσυχίαν 
175 ἐτείχιζον. 

Οἱ δ᾽ αὖ Λακεδαιμόνιοι ἐνθυμηθέντες τοὺς ᾿Αργείους 19 
Ἄν ᾿ » ’, ε γι Ν “ Ἃ 

τὰ μὲν οἴκοι καρπουμένους, ἡδομένους δὲ τῷ πολέμῳ, 
’ ἌΡ .9 5 ,’ 3 ’ ἣν Ὁ “Ἂ Ἁ ’ 

στρατεύουσιν ἐπ᾽ αὐτούς. ᾿Αγησίλαος δὲ ἡγεῖτο, καὶ δῃώ- 
΄-“ε ΕῚ »-“ Ἀ ’ὔ 5 Ἁ 3 ἊΝ ε Νὴ 

σας πασαν αὐτῶν Τὴν χώραν, εὐθὺς ἐκεῖθεν ὑπερβαλὼν 

180 κατὰ Τενέαν εἷς Κόρινθον αἱρεῖ τὰ ἀνοικοδομηθέντα ὑπὸ 

τῶν ᾿Αθηναίων τείχη. παρεγένετο δὲ αὐτῷ καὶ ἁδελφὸς 
Τελευτίας κατὰ θάλατταν, ἔχων τριήρεις περὶ δώδεκα" 

866 0ῃ 7. --- ἐπισκώπτειν : 0 ἐπα 7 {Πθηι 
(Ὁγ οββογνίηρ) ἐλαί.---- ὥσπερ μορμόνας 
παιδάρια: ςΓ ῬΙαῖο, ΟΥἱίο 40 ς ὥσπερ 
παῖδας... μορμολύττηται.--- τοῖς Κοριν- 
θίων φυγάσι: ςΓ 11 τοῖς φυγάσι τῶν 
Κορινθίων. ---- κύκλῳ περί : τοιωιαί αδοιιί, 
“Γ΄. ἴῃ6 ἀϑγιηδη τἱηρϑιηι. 

18. ἐπεὶ τὰ μακρὰ κτέ.: 86. ὉΥῪ [Π6 
δίοδος τηθη!]οπηρα ἴῃ 19. ὙΠῸ ἴθαν οὗ 
ἴπ6 ΑἰΠΘηΐδη8 15 Θχρ] αἰπρα Ὀγ {πὸ ἔδοῦ 

{πᾶ {Π6 Ἰοπρ᾽ νγ81}18 οὔ (σου! πίῃ Τουιηθα 
ΔΠ ΘΒΒΘΏΓ141] ραγὺ οἵ {π6 1Ἰπ65 ψ 0} 

ῬαγΓρά {πΠ6 βίῃ πηιβ8. 50. ΧΘΠΟΡΠΟΙ, 
Αγε5. 2. 17, βᾶγ8 οἵ Αρϑβίϊδιβ, ΠΘη 

6 ἴοοκΚ {πρβθ νγ4}18, ἀναπετάσας τῆς 

Πελοποννήσου τὰς πύλας. (ἿΓ, ατοίς ΙΧ. 

991, ποίϑρ. --- ἀνατειχίσαι: ΟΟΟῸΓΒ. Πο- 
ὙΉΘΓΘ 6156 ἴῃ Οἰαβϑῖο αὐθοκ; οὐ ἀνα- 

τειχισμός 8. 9. --- τὰ διῃρημένα κτέ.: 
ον {πΠ6 ογᾶου οὗ ννοσαβ, 566 οἡ 7. 

19. τοὺς ᾿Αργείους καρπουμένους, 
ἡδομένους : [{Π0 ῬΑΓΙΪΟΒ. ΔΥῸ ΒΌΡΡΙ6- 
Τηρηΐατν, Θαπῖν. ἴο Βα οτά. οἸδι5685 οὗ 
᾿η61Γ. 4150. ἐνθυμεῖσθαι ἴΒ ὁπ6 οἵ {Πο86 

γΟΓῸΒ οὗ ρϑγοορίϊοη Π]Οἢ ΤΆΓΟΥ [ΚΘ 
{Π15 σοπϑίγποιοη. -- ᾿Αγησίλαος : ᾿αϑύ 
ΤηΘ ΠΟΙΩ͂ ἴπ 1. --- ὑπερβαλὼν κτέ. : 
ἤν ἢ6 ᾿πακ ογοβϑϑα πὸ τηοιιπία᾽ 5 ὃν 
ἰὔαῃ 977 Τόποα ἰο Οὐογίμί ; οὔ ν. 4. 41. 

- Τενέαν : οἢ {πΠ6 τοδᾶ ἔγοπη ΑΥΡῸΒ 
ἴο ΟοτΥηῖ ἢ ὙΠῸ. Ῥᾶ5565 ΟΥ̓́Θ 1Π6 
Ατὐρῖνθ τηουπίαϊηβ 8Π4 {πΠ6 ΟΠραΠ 
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210 

Ν ’ Ν -“ Ἀ Ν ΄ ν 

185 κατα θάλατταν τας ναῦς και Τὰ νεωρια ὭΡΏΉκΚε. 

Φι 

ἘΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 

ὥστε μακαρίζεσθαι αὐτῶν τὴν μητέρα, ὅτι τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ 
τ ν ε Ν Ν “- Ν ΄ “ ΄, ε ν᾿ 
ων ετέκεν ὁ μεν κατα γὴν τα Τειχὴ των πολεμίων, ο δὲ 

Ν ΄ 
καὶ τοτε 

μὲν ταῦτα πράξας ὁ ᾿Αγησίλαος τό τε τῶν συμμάχων 
’ ὃ “-“ Ν Ν ᾿ Ν 2 ὃ ᾽ ,ὔ 

στρατευμα κε καὶ Το πολιτικὸν οἰκαὸξε απηγαγεν. 

» Ἁ , ’ 5» ’ “ ’ 

Εκ δὲ τούτου Λακεδαιμόνιοι ἀκούοντες τῶν φευγόντων 
-ν ε » »“" , ’ Ἀ Ν ᾿,ὕ » Ἀ 

ΟΤι οἱ ἐν Τῇ πόλει παντὰα μὲν τα βοσκήματα εχοιεν και 

σώζοιντο ἐν τῷ Πειραίῳ, πολλοὶ δὲ τρέφοιντο αὐτόθεν, 
, ’ » Ἂ, ’ ΕΣ ’ Ν ’ 

στρατεύουσι πάλιν εἰς τὴν Κόρινθον, ᾿Αγησιλάου καὶ τότε 

ἡγουμένου. 
᾿ ἧς . 5 ἌΓ ΄ ν ν 

καὶ πρῶτον μὲν ἦλθεν εἰς Ισθμόν - καὶ γὰρ 
“ « Ἀ » -τ Ἶ θ , Ν ε "Δ ω ΕἸ - 

ἣν ὃ μὴν ἐν ᾧ Ισθμια γίγνεται, καὶ οὐ ἌΛργειοι αὑτοῦ 

ΤΔΠΡΌ. --- παρεγένετο: σαληθ ἴο ἦιΐβ 810- 
Ρονΐ, αδϑιδίαποο. ---- μακαρίζεσθαι : ᾿τηρΐ. 
ἰηΥ. --- τὴν μητέρα: 1.6. 1 Ρ0}1α, {πὸ 
βοοοῃὰ υἱΐο οἵ Κἰηρ ΛτΟ ΙΔ 1ηῈ8 ; 

16 ἢγβέ υἱΐο, Ταιηρίο, πποίποὺ οἵ 
Αρῖβ, ἴῃ Ῥγθάθοοββου οἵ Αρθβιδαβ: 

φΥ 111. 2. 2; ΡΙαΐ. Ασε5. 1. --- τὰ νεώ- 
ρια: Τιροπαθαμη 50ΘΠῚ5 ἴὸ πᾶν θΘΘη 
αὖ {πα {ἰπὶ6 ΠΟΪ}ν πη πὸ Πα π65 οἵ 

{πὸ 1, ΔορἀδθιποἾ8}8. --- καὶ τότε κτέ.: 
{Π|85 ῬΓΟΡ. τη κβ {πὸ ὁπ οἵ {πὸ οδτη- 
Ραῖση οἵ {Π6 γϑὰγ 9599 π5.0.Ψ 

ΟΠδΡ. ὅ. «φοβίϊαιι, αἱ ἐιε ποαεὶ οΥ 

α πεῖὺ δαρεα τοι, ἱπίουυιίς {}ι6 75ι1ι- 
πιΐαπι σαπιος (1, 2}, απεὶ οσοιρῖε5 ᾿ϊγαο- 

μη (8-8). 7ρηϊογαίοεβ απηϊλίαϊο5. ἃ 
ϑ'ρατίαη πιογαὰ (9-17). Ἡγιμματγαισαὶ 
97 Αγεβίϊαιι5 ἰὸ ϑίρατία. ΖΠέοοαρίινο ὁ 

ϑέάιι5, Οτοηπιπιη πὶ, απαὶ Θοποδ ὃῃ Τρλί- 
ογαΐε5 (18, 19). . 

1. ἀκούοντες : {Π6 ἴδηβο ᾿π] 0 ]}108 ΤῸ- 
Ροαίοα δοίίοῃ. --- ἐν τῇ πόλει: .6. ἴῃ 
ΟὐτΙ 1}. --- Πειραίῳ : {ΠῸ πᾶπιο τὸ Πεί- 
ραιον ῬΤῸΡ. ῬοΙοηροα τὸ ἃ ρατί οἵ {Π6 
Ροπΐπβϊα ὙΠΟ ἢ οχίοπαβ ἱπίο {ΠῸ 

ΟοτΥ ἐπα ΟΪ, οα {πῸ πογίῃνγοβί 

βάρ οὗ {πὸ Τβίμμηιβ. ΤΊδῦ πὸ Ρ]δθο 
Ιὰν οὐ {ΠῸ μα 185 Ῥσόυθη Ὀν ἴΠῸ πη0η- 

τοη (6) οἵ Θοποῦ δηᾷ {Π6 β ποῖ Δ ΓῪ 

οἵ Ἡρτγὰ 885 ποῖρη ογηρ ΡοΪηΐβ. ({Π686 
Ῥοϊηρ βιτπαιϊϑα ἴῃ τΠ6 ἈΡον Θ- θη] οποα 

ΤΟΡΊΟΠ), ἃ8. ὙὙ6}} ἃ85 Ὀν {π6 14οὐ {πᾶΐ 
(δος. ἴο «γε5. 2. 18) ἴπ6 Βοροίϊδη8 
τοδοῃρα Ριγαθαμ ἔσοιη ΟΥθιιβὶβ. [0 18 

πού, Τπογοΐοσρ, ἰο 6 οοηϊουηρα υυἱτἢ 

{πΠ6 Ρἴδο ἀοβουθοα Ὀν ἼΠπον αἰ 68 

ὙἾΠν 1ΤῸ (ὅ Πειραιὸς τῆς Κορινθίας) ἐστὶ 

λιμὴν ἐρῆμος καὶ ἔσχατος πρὸς τὰ μεθ- 

ὁρια τῆς ᾿Επιδαυρίας, ΘΒΡΘΟΙΆΙΠΥ ἃ5 1Π6 

ΠΆΠΊΟΒ ἅἃτῸ ΑἸ ογοηΐ. ΜΟοΥΘΟΥΟΥ ἴὑ 

ἌΡΡΘΔΓΒ, 80ο. ἴο “768. ἰ.ο, πᾶν δὲ τὸ 
Πείραιον σπείροντας καὶ καρπουμένους, ἴο 
παν Ῥθοη ποῖ ἃ βίῃηρί!ο Ροϊηΐ, θαΐ ἃ 

ΠΟ ]6 ἰσαοῦ οἵ ᾿απή. --- εἰς τὴν Κο- 
ρινθον : 8606 ὁἢ 2. 14 ἐν τῇ Νεμέᾳ. --- 
πρῶτον μέν : ΟΟΥΤΟΒΡΟΠΩ͂Β ἴο τῇ δὲ τε- 
τάρτῃ ἡμέρᾳ ὃ. -- Ἰσθμόν: ἃ8 ἃ ῬΓΟΡΟΓΙ 
ΠᾺΠῚΘ ΠΊΔΥ ΟΥἶς {ΠῸ ἀτγί,; οὐ πόντος, 
βασιλεύς, Π|. 000 ο, 661, --- Ἴσθμια : 

ΠΔΠΟ5 Οἵ [οβίϊνα]β ΒΟΠΊΟἐπη0 5. ΟΠ, 

Δ Πα ΒΟΠΊΘ.Π105 ἴα Κο, πο ἀτὶ, ΤῊ 151}- 

ΠλΪΔ 1 ΚΆΠΙΟΒ ὙΟΥῸ ΟΟΙΟΌΓα οα ΠΟΤ {ΠῸ 

ΟἸοβο οἵ {πὸ βοοοπᾷᾶ δηα Του ἢ ὙΘΆΓΒ 
οἵ ϑδὸῖ ΟἸντηραᾶ. Τὴ σι ΠΙΟΒ ΠΟΤΘ 
τηϑητοποῦ [601], ΔοοοΓαΙΡῚν, ΠΟΤ {Π 0 

οπα οἵ ΟἹ. 90, 4, ἐ.6. ἀροῦν Αρτῖ!, 592 

ΒΟ. --- ποιοῦντες κτέ. : 5866 Οἡ ἰΐϊ. 2. θ. 

ΟΠ 2. ὃ κρίσιν ποιήσειν. --α τὴν θυσίαν 



ἙΛΛΗΝΙΚᾺ ΙΝ. 4, 5. 

ΕΣ , ω Ν ΄ κ᾿ κ᾿ ε 
ετυγχᾶνον ΤΟΤΕ ποίουντες ΤΉΡ θυσίαν τῳ Ποσειδῶνι, ως 

ἼΛργους τῆς Κορίνθου ὄντος. ε τι » ’ὔὕ 

ὡς ὃ ἤσθοντο προσιόντα 
Ν 3 ’ ἊΝ ἈΝ Ν ’ μὰ Ν 

τὸν ᾿Αγησίλαον, καταλιπόντες καὶ τὰ τεθυμένα καὶ τὰ 

10 ἀριστοποιούμενα μάλα σὺν πολλῷ φόβῳ ἀπεχώρουν εἰς τὸ 
3, Ν ᾿ : μᾶδεν" ’ὔ ε ’ 

ἄστυ κατὰ τὴν ἐπὶ Κεγχρείας ὁδόν. ὁ μέντοι ᾿Αγησίλαος 
5 ’, Ἂν , ε “ 3 50.9,. ’ Ἔν 9 

ἐκεινους μεν καίπερ ορων οὐκ ἐδίωκε, κατασκηνήῆσας δὲ ἐν 
πτ ατα θς ὙΦ. Ἐς κ θ κ 7) κ ΄ ν ε , 

τῳ ιέρῳ αυτος Τεέ τῳ ὕξῳ εὕυνε και πεέριέμένεέεν, εὡς οἱ φυγά.- 

“ ’ὔ ΕῚ ’, “ “ Ἀ ’ ᾿ 

δες τῶν Κορινθίων ἐποίησαν τῳ Ποσειδῶνι ΤῊΡν θυσίαν καὶ 

16 τὸν ἀγῶνα. ἐποίησαν δὲ καὶ οἱ ᾿Αργεῖοι ἀπελθόντος ᾿Αγη- 
σιλάου ἐξ ἀρχῆς πάλιν Ἴσθμια. 

να ’ “ » » 

και ἐκείνῳ τῳ ετει ἐστι 
Ν ἃ “Ὁ. χθ0 δὶ ν 5 40 » δὲ ἃ δὲ ε » Ἀ 

μὲν ἃ τῶν αθλων ὃις ἕκαστος ἐνικήθη, ἐστι ὃὲε ἃ ὁὶς οἱ αὐτοὶ 

ἐκηρύχθησαν. τῇ δὲ τετάρτῃ ἡμέρᾳ ὁ ̓ λγησίλαος ἦγε πρὸς 
τὸ Πείραιον τὸ στράτευμα. ἰδὼν δὲ ὑπὸ πολλῶν φυλαττό- 

20 μενον, ἀπεχώρησε μετ᾽ ἄριστον πρὸς τὸ ἄστυ, ὡς προδιδο- 
» ’ "4 ε ’ ’ Ἁ 

μένης τῆς πόλεως - ὥστε οἱ Κορίνθιοι δείσαντες μὴ προδι- 
Ἁ ε ’ «ε ’ , ἊΝ ΕῚ ’, Ν 

δοῖτο ὑπό τινων ἡ πόλις, μετεπέμψαντο τὸν ᾿Ιφικράτην σὺν 
΄- ᾽͵ὔ »Ὥ". ΄.ω 

τοῖς πλείστοις τῶν πελταστῶν. αἰσθόμενος δὲ ὁ ̓ Αγησί. 
λαος τῆς νυκτὸς παρεληλυθότας αὐτούς, ὑποστρέψας ἅμα τῇ 

25 ἡμέρᾳ εἰς τὸ Πείραιον ἦγε. 
ΣΙ τὰν ὅτι Χ ἌΓ ΤΑ Ν 

και αυτὸος μὲν κατα τα θερμὰ 

οἥει, μόραν δὲ κατὰ τὸ ἀκρότατον ἀνεβίβασε. καὶ ταύ προΐει, μόρ τὰ τὸ ἀκρότατ ί . καὶ ταύ- 

κτέ. : ἐμοῖγ ((ιβύο ΠΊΔΥῪ ) βαογὶ εε ἰο {Πιοῖν 
(μδίϊοηδὶ) ρΡο 4) δοβοϊάοη.--- ὡς "Αργους: 
αϑ 1} Αὐσοβ τυονο Οὐνϊη]ι. ΥΥ̓ θη ἃ 511]. 
δα ρῥγϑά. οἵ αἰ οσθηῦ σοΠ6Γ5 ἃΓΘ Θ0Π- 

προῖρα ὍΥ ὥν ΟΥ καλούμενος, {Π6 ῬΑγίϊο. 
ΠΟΤΕ ΘΟΙΠΙΠΟΠΪΥ͂ ἈΡΥΎΘΘΒ νυ ἱ {ἢ} {Π6 Ρτϑά.; 

806 Η. 610. Οη {πΠῸ πιθδηΐπρ οἵ {Π6 

ΘΧΡΓΟββίοη, οἰ 4. ὃ; 8. 15. ΤΠ αἴτθο- 
τὰ οἵ {π6 [5[Ππ|ῖϊᾶῃ ρσϑιηθβ νῦ88 

ΟΥΙΡΊΠΔΙΠΥ ἴῃ {πΠῸ6 Πδηαβ οἵ {π6 Οο- 
ΤΠ ἴδ η8. --- μάλα σὺν πολλῷ : [Π6 
ΟΥ̓ΘΓ οὗ ΟΣ 8 15. ἃ5 4 πάνυ ἐφ᾽ ὑψηλοῦ, 
νἱ. 4. 14 πάνυ ἐν ἐπιπέδῳ. 

2. ἱερῷ : 1.6. {Ππ6 Βδ πού ΓΥ οὗ Ῥοβεὶ- 
ἄοῃ 1 ἃ Ρἴπθ στοτο, οἡ 4. --- περι- 
ἔμενεν : {πΠ6 6Χ1165 δα Ὀοβοιρῃῦ Αροβὶ- 

1418 ΠΙπ]561Ὁ το οΘοπαπιοῦ {ΠῸ6 ΒΟ] ΘΠ ἸΥ, 
Ῥαΐὺ Πα δα ἀθο]πο6, ΡῬΙαΐ. 44σ68. 21. --- 
ἔστι μὲν ἅ: οορπαίο δοο., α. 169, Η6πι. ; 
Η. 1160 . --- ἕκαστος κτέ.: 56. οὗ ΤΠΟΒ6 
Ῥαγ οἱραίηρ ἴῃ {Π6 σΆΤΠ6Β; Ὀθοδιβ6 

ἴῃ Β0Π16 Θοῃίοβίβ ΒΟΠῚΘ ῬΘΙΒΟῚΒ ΘηΐοΓρα 
ὕνγῖο6, --- ἐκηρύχθησαν : 86. ἃ8 ΥἹΟΙΟΥΤΒ, 
οΥ ϊ. 2. 21 ἐκηρύττοντο νικῶντες, ΟὟ. 

ὙΠ]. 4. 4 τὸν κρατιστεύοντα μήτε κηρυχ- 

θήσεσθαι κτλ. 
5. τῇ δὲ τετάρτῃ ἡμέρᾳ: 8566 οη 1. 

ΤῊΘ ραμη68 Ἰαβίθα {πγθ6 ἀΔγ3. --- ὡς 
προδιδομένης: “85 1 {Π6 οἰἴ4 46] 6 γ6 
ἀρουῦΐ ἴο Ὅ6 ΒΓ οΥρα ἴο Πἰτη.᾽" --- 

τὸ ἄστυ: ἐλε εαρίϊαὶ, 1.6. (οτΊ Π1}. --- 
τὰ θερμά: τᾶγη ΒΡΥΪΠΡΒ. 51}}} οχὶβῦ 
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Ν ᾿ -“ 

τὴν μὲν τὴν νύκτα ὁ μὲν πρὸς ταῖς θερμαῖς ἐστρατοπεδεύ- 
ετο, ἡ δὲ μόρα τὰ ἄκρα κατέχουσα ἐνυκτέρευεν. ἔνθα δὴ καὶ 
εν» Υ (λ ΄“ , ΣῈ » θ ,’ὕ ὑδ ’ -»“" 

ὁ ᾿Αγησίλαος μικρῷ καιρίῳ δ᾽ ἐνθυμήματι εὐδοκίμησε. τῶν 
γὰρ τῇ μόρᾳ φερόντων τὰ σιτία οὐδενὸς πῦρ εἰσενεγκόντος, 
ψύχους δὲ ὄντος διά τε τὸ πάνυ ἐφ᾽ ὑψηλοῦ εἶναι καὶ διὰ 

Ν ’, ν Ν ΄ Ν Ἁ ε ’ ᾿ τὸ γενέσθαι ὕδωρ καὶ χάλαζαν πρὸς τὴν ἑσπέραν, καὶ 
᾽ β ΄, δὲ » ΜΝ δὲ ΄, ΄ ε ’ ἀνα βεβήκεσαν δὲ ἔχοντες οἷα δὴ θέρους σπειρία, ῥιγώντων 
δ᾽ αὐτῶν καὶ ἐν σκότῳ ἀθύμως πρὸς τὸ δεῖπνον ἐχόντων, 

’ δι. ’, ᾽ »ἭᾺ᾽ ’, ’ “ » 

πέμπει ὁ ᾿Αγησίλαος οὐκ ἔλαττον δέκα φέροντας πῦρ ἐν 

χύτραις. 
’ Ν Ε] ’, ν ΄- ’ὔ ’, 

μεγάλα πυρὰ ἐγένετο, ατε πολλῆς ὕλης παρούσης, πάντες 

ἐπεὶ δὲ ἀνέβησαν ἄλλος ἄλλῃ, καὶ πολλὰ καὶ 

μὲν ἠλείφοντο, πολλοὶ δὲ καὶ ἐδείπνησαν ἐξ ἀρχῆς. φανε- 
ρὸς δὲ ἐγένετο καὶ ὁ νεὼς τοῦ Ποσειδῶνος ταύτῃ τῇ νυκτὶ 

’ὔ ε Θ' Ὁ 3, 5» ,’ » Ἁ εὺ μὰ Ἀ ἈΝ 

καόμενος - ὑφ᾽ ὅτου δὲ ἐνεπρήσθη οὐδεὶς οἶδεν. ἐπεὶ δὲ 
» ε » ΄“ ,’ Ἀ 2 5» ’ » Ἀ ἈΝ Ἀ 

ἤσθοντο οἱ ἐν τῷ Πειραίῳ τὰ ἄκρα ἐχόμενα, ἐπὶ μὲν τὸ 
» , » ’ » ’ 9 Ἀ ΟὟ. ,’ 

ἀμύνασθαι οὐκέτι ἐτράποντο, εἰς δὲ τὸ Ἥραιον κατέφυγον 
αν ἂν Ν “- Ν “ ἣ,.,.9 , Ν “ 

καὶ ἄνδρες καὶ γυναῖκες καὶ δοῦλοι καὶ ἐλεύθεροι καὶ τῶν 
’ἅ Ν “-“ πον ’ Ἀ ἈΝ ἈΝ “" 

βοσκημάτων τὰ πλεῖστα. καὶ ᾿Αγησίλαος μὲν δὴ σὺν τῷ 

στρατεύματι παρὰ θάλατταν ἐπορεύετο" ἡ δὲ μόρα ἅμα 

καταβαίνουσα ἀπὸ τῶν ἄκρων Οἰνόην τὸ ἐντετειχισμένον 

ΠΟᾺΓ [Π6 νΠΠ]αρὸ Ταιΐγακὶ, ἴῃ ἴΠ6 τορίοῃ 
ὙὙΠΘΓΟ {ΠπῸ Ὑυθβίθγη ΒΡῸΓΒ οἵ ἀρθγδηθα 

κτέ.: λπαυΐπ πὸ ᾿δαγί ΚΣ {6 πιεαΐ. ---- 
ἔλαττον: ἴον {πΠ0 ἃ86 οὗ ἴΠ6 δν, ἰη- 

(τὰ ἄκρα) ἀοξορπα το {Π6 πηοτΘ Ἰθνοὶ 
Ρᾶτίβ οἵ {ΠπῸ 1βιπτηι; εὐ 8. 

4. μικρῷ: νἱτΠπουὺΐ μέν, ἃ8. Ἅη. ἵν. 8. 
9 ἐνταῦθα ἦν ρος, μέγα, προσβατὸν δέ, 

ΟΥ ᾿ἰϊ. 4.1. -- εὐδοκίμησε : αὐξεϊησιιί5]ιοεὶ 
λιϊπιβοί Γ, --- τῶν φερόντων: Ραᾶγί. ρὍη. 
ὙἸΓἢ οὐδενός. --- πάνυ ἐφ᾽ ὑψηλοῦ: ἴῸΓ 
{πὸ οτογ οἵ ψνογβ, βθδ οὴ 1. Τ| 

ποῖρμῖ οἵ {πὸ πηουπίαϊ ἢ ΠΘΓῸ 18 ἃΡοὺΐ 

1000. πιοίθβ. --- καὶ ἀναβεβήκεσαν.... 
σπειρία : Ῥατοη Ποτο. --- οἷα δὴ θέρους: 
διοῖι, οΥ͂ σοιδθ, α8 τὺῈΥῈ ἀρργοργίαίε ΟΣ 

{πὲ 5ιιπΠιΠΊΕΓ; 866 ΟΠ 1, 24, --- ἀθύμως 

βίοδα οἵ δ4]., ἀπα ἴοσ {πὸ οπηϊββίοη οἵ 
ἤ, 566 οἱ 11]. 3. ὃ. --- ἠλείφοντο κτὲ.: 80, 
ἴοο, {π6 τιν οἵ ΟὙσιβ πα ἄοπο,  ΠΘἢ 

οἢ {π6 πιουηϊαὶηβ οἵ ΑΥΠΙΘἶα, 88 ἃ 

Ῥτγοϊθοιίίοη. ἀραϊπβὺ {π6 οοἸά; οΓ Ἅη. 

ἦν. 4. 12. 

δ. Ἥραιον: ἃ ῬΓΟΙΠΟΠΙΟΤΥ ΜὙ11} ἃ 
ἴθι ρὶ]ο αὐ {πὸ ψνϑβίοση θχίγθηηϊν οὗ 
{πὸ Ῥϑηΐηβαϊα τπηθητοηθα ἴῃ ποίΐθ ὁ 1. 

--- ἄνδρες κτέ. : ἴοτ {πὸ οπιϊββίοη οὗ 1π6 
αὐτί. ἴῃ σορυϊαῖῖνο ὀχργοββίοηβ, ΜΠ 
αὐαρα φιηρῃαβῖβ, 566 Η. 000 ἃ. --- ἐντε- 
τειχισμένον : 86. ἴῃ ῬΙΓΑΘΏΠΙ. --- ἐν 



ΒΛΛΗΝΙΚΑ ΙΝ. ς. 

ἴω ε - Ν ἘΠ τα 3» ᾿ ’ Α ε 

τειχος αἰρει, και τὰ ἐνοντα ἔλαβε, καὶ πάντες δὲ οἱ στρα- 
΄“ 5» ’ “ ε ’ ἣἕ Ν 5» ’ ΕῚ »" 

τιῶται ἐν ταύτῃ τῇ ἡμέρᾳ πολλὰ τὰ ἐπιτήδεια ἐκ τῶν 

χωρίων ἐλάμβανον. 
ε 3 » κυ π Τὶ , οἱ δ᾽ ἐν τῷ Ἡραίῳ καταπεφευγότες 

50 ἐξήεσαν, ἐπιτρέψοντες ᾿Αγησιλάῳ γνῶναι ὅ,τι βούλοιτο περὶ 
σφῶν. ε 5΄Κ ἣν ΄ ν κ᾿ ΄ 5 

ο ὃ έγνω, οσοι μὲν τῶν σφαγέων σαν, παρα- 
“-“ δὲ ΝΕ “ ’, Ν ἌΡ ’ “ 

δοῦναι αὐτοὺς τοῖς φυγάσι, τὰ δ᾽ ἄλλα πάντα πραθῆναι. 

ἐκ τούτου δὲ ἐξήει μὲν ἐκ τοῦ Ἡραίου πάμπολλα τὰ αἰχμά- 

λωτα: πρεσβεῖαι δὲ ἄλλοθέν τε πολλαὶ παρῆσαν καὶ ἐκ ρ ρῆ 
55 Βοιωτῶν ἧκον ἐρησόμενοι τί ἂν ποιοῦντες εἰρήνης τύχοιεν. 

ὁ δὲ ᾿Αγησίλαος μάλα μεγαλοφρόνως τούτους μὲν οὐδ᾽ ὁρᾶν 

ἐδόκει, καίπερ Φάρακος τοῦ προξένου παρεστηκότος αὐτοῖς, 
Ψ , ΄, 3. Ὁ 3: τὰ - ᾿ νον , 
οτπτως προσαγάαγοι " καθήμενος ὃ ἐπι του πέρι ΤῊΡ λίμνην 

κυκλοτεροῦς οἰκοδομήματος ἐθεώρει πολλὰ τὰ ἐξαγόμενα. 
“ »“» Ν “ 

60 τῶν δὲ Λακεδαιμονίων ἀπὸ τῶν ὅπλων σὺν τοῖς δόρασι 
παρηκολούθουν φύλακες τῶν αἰχμαλώτων, μάλα ὑπὸ τῶν 

παρόντων θεωρούμενοι " οἱ γὰρ εὐτυχοῦντες καὶ κρατοῦντες 
ἀεί πως ἀξιοθέατοι δοκοῦσιν εἶναι. ἔτι δὲ καθημένου ᾿Αγη- 

΄ Ἂ : ’ 5 ’, “ , ε ’ 

σιλάου καὶ ἐοικότος ἀγαλλομένῳ τοῖς πεπραγμένοις, ἱππεύς 
ἡ Ν Ἂ 5» »“" Φ -“ “ιν 

θ6 τις προσήλαυνε καὶ μάλα ἰσχυρῶς ἱδρῶντι τῷ ἵππῳ. 
ΣΝ 
πυπτο 

΄΄ι Ν 5» ’ ν 5 ἰϑ 3 Ἀ 3 , 

πολλῶν δὲ ἐρωτώμενος ὅ,τι ἀγγέλλοι οὐδενὶ ἀπεκρίνατο, 

ἀλλ᾽ ἐπειδὴ ἐγγὺς ἦν τοῦ ᾿Αγησιλάου, καθαλόμενος ἀπὸ τοῦ 

ὃ ταύτῃ τῇ ἡμέρᾳ: εΓ 4 ταύτῃ τῇ νυκτί, 
566 α. 189; Η. 782. --- ἐν τῷ Ἡραίῳ: εὐ 
ἈΌΟΥΘ, εἰς δὲ τὸ Ἥραιον κατέφυγον, ἃπ4 

566 Οοη 3. 18. -- γνῶναι: εἰδεἴάε, ςΓ 1]. 
4: 21.--- τῶν σφαγέων : {λε διιίείιεν5, (7 

4. ὃ. --- τὰ δ᾽ ἄλλα: 1.6. ῬΓΙΒΟΠΘΙΒ 88 γ06]] 
ἃ8 ΡῬ]ΠΠ6ΘΓ. 

6. ἐρησόμενοι τί κτέ. : 566 ὁ Ἷ. 5. 6. 
- οὐδ᾽ ὁρᾶν ἐδόκει: λε αῇεοίοα ποΐ εὐδη 
ἴο 866 ἔἠιοπι. ---- Φάρακος : Δ Πη1Γ8] οὗ {Π6 

ΤΔοραδθιηοηΐαπ ἢθοί ἴῃ 397 8.6., εὐ 

111. 2. 12, 14. --- τοῦ... περὶ κτέ. : ἐπε 

γοιηαὶ ραυϊίϊοη οπ 1λ6 δαπᾷβ ὁ ᾿6 ἰαζο 
(πον ο4116α Ὑυ]]α5Π16η1). --- τῶν δέ 

“Λακεδαιμονίων: ρΡαγῦ. σθη., 86. τινές. 
- ἀπὸ τῶν ὅπλων : “πηι ἰδ6 σαπιρ ; 866 
οη 1]. 4. 0. -- πώς : βοπιολοιν ΟΥ̓ οἱλογ. 

Ἵ. ἐοικότος ἀγαλλομένῳ : ἐοικέναι 
ἴα Κο8 1η6 ραγίϊο. οοηβίβ. οἵ συνειδέναι 
Δη4 συγγιγνώσκειν, ἃ8 Μ6]1] ἃ5 {Π6 1ηἴ7΄; 

σ- 280. ν. 2.:.Ὲ1..982.8.. οὐδ νι 4:8 
ὥστ᾽ ἐοίκατε τυραννίσι μᾶλλον ἢ πολι- 

τείαις ἡδόμενοι γοῖι πιαπίζεδιἰῳ το)οῖσο, 
οἰο., ΜΠΘΓΘα8 ἱΓη ἀδῇ. ραγίϊο. ἐοικέναι 
18 ϑαιῖν. ἴο δοκεῖν. Τὴ Ποιη. οοηβί. 
18 ΤΆΤΘ. --- καὶ μάλα: 566 οὁῃ ἴΪ. 4. 2. --- 
μάλα ἰσχυρῶς κτέ.: ευὐδᾳι ἰδ ἤογ86 ἴῃ α 
υἱοίοηί 5ιυεαί. --- ὅ,τι ἀγγέλλοι: τολαΐ 
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ἵ ὶ δραμὼν αὐτῷ μάλ θρωπὸς ὧν λέγει τὸ ἵππου καὶ προσδραμὼν αὐτῷ μάλα σκυθρωπὸς ὧν λέγει τὸ 
-“ » ’ ; ’ «ε Ε] ε ἊΝ » , 

τῆς ἐν Λεχαίῳ μόρας πάθος. ὁ δ᾽ ὡς ἤκουσεν, εὐθύς τε 
» “Ὁ 5» ’ ᾿ Ν ’ὔ Ἀ ’ ἐκ τῆς ἕδρας ἀνεπήδησε καὶ τὸ δόρυ ἔλαβε καὶ πολεμάρ- 
χοὺυς καὶ πεντηκοντῆρας καὶ ξεναγοὺς καλεῖν τὸν κήρυκα 
- τ Ὦ ε κ ΄ ΤᾺ κ᾿ κ᾿ ᾿ 3 
ἐκέλευεν. ὡς δὲ συνέδραμον οὗτοι, τοῖς μὲν ἄλλοις εἶπεν, 

οὐ γάρ πω ἠριστοποίηντο, ἐμφαγοῦσιν ὅ,τι δύναιντο ἥκειν 
τὴν ταχίστην, αὐτὸς δὲ σὺν τοῖς περὶ δαμοσίαν ὑφηγεῖτο 
ἀνάριστος. καὶ οἱ δορυφόροι τὰ ὅπλα ἔχοντες παρηκο- 
λούθουν σπουδῇ, τοῦ μὲν ὑφηγουμένου, τῶν δὲ μετιόντων. 
» ϑ'΄ Ὁ ’ ᾽ “ Ν Ν » ἈΝ Ν ΄ς“ ἤδη δ᾽ ἐκπεπερακότος αὐτοῦ τὰ θερμὰ εἰς τὸ πλατὺ τοῦ 
Λεχαίου, προσελάσαντες ἱππεῖς τρεῖς ἀγγέλλουσιν ὅτι οἱ 
νεκροὶ ἀνῃρημένοι εἴησαν. ὁ δ᾽ ἐπεὶ τοῦτο ἤκουσε, θέσθαι 
κελεύσας τὰ ὅπλα καὶ ὀλίγον χρόνον ἀναπαύσας, ἀπῆγε 

ὸ άτευμα ἐπὶ τὸ Ἥραιον : τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ τὰ αἰχμά τὸ στράτευμα ἐπὶ ραι ἢ δ᾽ ὑστεραίς χμά. 
’ 

λωτα διετίθετο. 
Οἱ δὲ πρέσβεις τῶν Βοιωτῶν προσκληθέντες καὶ ἐρωτώ- 

μενοι ὅ,τι ἥκοιεν, περὶ μὲν τῆς εἰρήνης οὐκέτι ἐμέμνηντο, 
(ἡ Ἀ ΄ » ,ὕ ͵ὕ ὔ » » Ν εἶπον δὲ ὅτι εἰ μή τι κωλύοι, βούλοιντο εἰς ἄστυ πρὸς 

Ν ’ ’ “" ε ϑιί ’ 

τοὺς σφετέρους στρατιώτας παρελθεῖν. ὁ δ᾽ ἐπιγελάσας, 
᾿Αλλ᾽ οἶδα μέν, ἔφη, ὅτι οὐ τοὺς στρατιώτας ἰδεῖν βούλεσθε, 

ποιῦβ ἦκα δγοιιο]ιί. τ᾿ τὸ πάθος : 0 {Π6 
αὐί., 566 Οἢ 3. 10 τῇ ναυμαχίᾳ. ΤἼη6 

ΟΟΟΌΤΤΘΠΘΟΘ 18 το] το τηοτο ΟἸΓΟΙΠῚ- 

ΒΓΔ Ή ΓΑ ἴῃ ΤΊ. --- πολεμάρχους, πεν- 
τηκοντήρας : 566 0 Ἰ]. 4. 91. 

8. οὐ γάρ πω: 8566 Οοἢ Ἶ. 4. ὅ. --ο ἐμφα- 
γοῦσιν κτέ.: αἴῆεν βιυαϊ]οιυΐης τολαί ᾿᾿οῳ 
σοι, ες, Αη. ἵν. 2. 1. --- δαμοσίαν : 
Πογ. ἴὸσ Αἰ, δημοσίαν. ΕΟ. 90,1; 

Η. 830, Ὁ 2. ΤΠ ἰοηΐ οἵ πὸ Κὶπρ 

ἰἴ8 ΟΔ]164 δημοσία (8... σκηνήν), ὈΘΟΔΊΒ6 

ἴδ ἰβ ἃ ρῬατί οἵ {π6 οὐϊῆϊ ρσίνϑη ἢΐπη 

ΡΥ {Π6 δῆμος, Γ΄ εἰ τορ. 1, αορα. 15. 
4, Τβ οσουρδηίβ, θοβίάθ {πῸ Κίηρ, 

ΤΟ {πὸῸ0 ῬΟΪΘΙΠΆΤΟΙΒ ἃ πα {πτθθ ΟΥΠΟΥ 
ΠΘη Οὗ {Π6 ῬΘΟΥΒ (866 ὁἢ 11], 3, δ), 

ὙΠῸ Ῥτγουϊᾶθ 11] ΠοΟΘββΑΤΙΘΒ ἴῸΓ {Π0 
Κίηρ δ ηα ῬοΪ]θιημ ΤΟ] (δ γερ. Γιασεὰ. 
13. 1); {πὸ {ΠΓΘῸ ῬΟΘΥΒ ἅτ ἀΟα Ε]688 

τηθαπῦ ἤοτο, εὐ 7. 4. --- οἱ δορυφόροι: 
“6 Ὀοαγ-συαγα," Ββ66. οἡ ἰἰϊ. 3. 9. -- 
τοῦ μέν: 1.6. ᾿Αγησιλάου. --- τῶν δέ: ἴ.6. 
τῶν δὲ περὶ δαμοσίαν. --- τὰ θερμά : 566 
οἢ 8. --- οἱ νεκροί : 566 οἢ Ἶ τὸ πάθος. --- 
διετίθετο : ἐσροβοεὶ 70} 8αἰε (ςῇ. 8. 34), 
ἴῃ δοοογύδηοο τ ἱ ἢ} ἷ8. ἀροϊβίοῃ, οἡ 
0, ΕῸΓ {ΠῸ 8816 οἵ Ῥοοίυ, 888 0 1. 

Ὅθὺ 91 ο ον.) 
9. ὅ,τι ἥκοιεν : 2ὺγ τολαὶ ριινροβο {δεν 

λαα εοηιο. --- οὐκέτι ἐμέμνηντο κτὲ.: {ΠῸν 

τοραϊᾷ Αμρθϑι αι ἴῃ Κι, εκ 0. -- 

παρελθεῖν; μα85 ἵν. --- πόσον τι κτέ.: 

-- 



ἙΛΛΗΝΙΚΑ ΙΥ. ς. 

ἀλλὰ τὸ εὐτύχημα τῶν φίλων ὑμῶν θεάσασθαι πόσον τι 
γεγένηται. 

΄ 5" » ΦΟ Ν Ν ΕΥῚ Ὅν Ἔν ὦ 
περιμείνατε οὖν, ἔφη" ἐγὼ γὰρ ὑμᾶς αὐτὸς 

Ξ᾿ Ἀ “ 3 3 ἴω 3», ’ “ΩΡ ΄ς 

90 ἄξω, καὶ μᾶλλον μετ᾽ ἐμοῦ ὄντες γνώσεσθε ποῖόν τι τὸ 

γεγενημένον ἐστί. 
’ὔ ἥ" Ν Ἂς ἊΨ Ν. , 

θυσάμενος Ἢγε προς ΤῊΝ πόλιν τὸ στράτευμα. 

Ν » δὸς  ὰ 3 Ἀ ΄-!ἝἃἪ 6 ’ 

καὶ οὐκ ἐψεύσατο, ἀλλὰ τῇ ὑστεραίᾳ 
Ν Ν Ν 

καὶ τὸ μὲν 

τρόπαιον οὐ κατέβαλεν, εἰ δέ τι ἦν λοιπὸν δένδρον, κόπτων 
᾿Ὶ ’, 5 ’ ε 5 Ν 5» ’ “ ἣ ᾽ὔὕ 

και καὼν ἐπεδείκνυεν ως οὐδεὶς ἀντεξήει. ταυτα δὲ ποιῆσας 

Ν ’ Ν δ 

95 ἐστρατοπεδεύσατο περὶ τὸ Λέχαιον" καὶ τοὺς Θηβαίων μέν- 
’ 5» Ἁ Ν » 5» 3 ΄“Ὁ Ν Ψ' Ἁ 

τοι πρέσβεις εἰς μέν Το ἄστυ οὐκ ἀνῆκε, κατα θάλατταν δὲ 

΄ -“.» ν Ἂν ἴω 

εἰς Κρεῦσιν ἀπέπεμψεν. ἅτε δὲ ἀήθους τοῖς Λακεδαιμονίοις 

γεγενημένης τῆς τοιαύτης συμφορᾶς, πολὺ πένθος ἦν κατὰ 
Ν. Ἂς ’ Ν μέ 5 ’, 5 ’ “ἡ 

τὸ Λακωνικὸν στρατευμα, πλὴν οσων ἐτέθνασαν εν χωρᾳ ω) 

100 υἱοὶ ἢ πατέρες ἢ ἀδελφοί: οὗτοι δ᾽ ὥσπερ νικηφόροι λαμ- 
Ν ζ Ὁ ΄, λάδι, τὰ ΄ ΄, ΠΕΣ 

προι και ἀγαλλόμενοι τῳ οἰκέίῳ πάθει περιῃεσαν. έγένετο 

Ἁ Ἂς “Ἄ ’ ψ' [οὐ » δὲ τὸ τῆς μόρας πάθος τοιῷδε τρόπῳ. 
““ Ἂ 

οἱ ᾿Αμυκλαῖοι ἀεί 
ἣ ’, 5 νε ,’ 5 Ν Ν “Ὁ 359 

ΤΟΤΕ ἀπέρχονται εις Τα γακίνθια επι τον παίιανα, εαν Τε 

’ὔ ’ὔ Ὄ ἐμὰ ΕῚ 

στρατοπεδευόμενοι τυγχάνωσιν εαν ΤΕε ἄλλως τως ἀποδη- 

105 μοῦντες. 

κλαίους κατέλιπε μὲν ᾿Αγησίλαος ἐν Λεχαΐῳ. 

ὅ Λοιῖὺ πιιοῖι ΟΓ α 5:ι66688. --- ποῖόν τι; τολαΐ 
8071 Γ᾽ α {ϊηρ. 

10. τῇ ὑστεραίᾳ: 1.6. ὁπ {Π6 οἰρ! ἢ 
(ἀν ἴγοιη {πὸ Ῥορὶππίηρ οἵ {π6 [51}- 

ΠηΐΪδ ἢ σΆ Π]65. ΤῊ ΟἸγουτη βίη 18}1{ 
Οὗ {πΠ6 πιγαΐϊνο ἱπα]ϊοαΐθβ ῬΘΓΠΆΡ8 
{παῦ ΧΟΠΟΡΠΟΝ νγὰ8 ῬΓΘβϑηΐ. -- τρό- 
παιον: 86. τοῦ ᾿Ιφικράτους. --- οὐ κατέ- 
βαλεν: {τοΟρΡἢἶ65 ΜΟΥ ἰπυ 1 80016. --- 

εἰ δέ τι... δένδρον: ἃ οἴατιβ6 νυ] 1 εἴ 
τις, {{κ6 ἃ ΤῸ]. οἴδβο θη {Π6 46. 18 

ΟἸϊ 64, οΔἢ βίδπα ΤῸ ἃ οα86 οὗ ἃ 

Βιρβύ. 5.66 οἡ ἴϊ. 3. 8. ---- κατὰ θάλατ- 
ταν: 1.6. ΔΟΙΌΒ5 {Π6 ρἜ]ῇ, ---ἠήν χώρᾳ: 
866 0ὁῃ 2. 20; εἔ 8. 99. 

11. ἀεί ποτε: 566 ΟΠ [1], 5. 11, οὐ 11. 
3. 48. --- ἠἀπέρχονται: “ὙΠΘΓΘΥΘΙ ΠΟῪ 

μὶ ’ Ἂς Ἀ 5 ὧν “ “-“ 3 

καὶ τότε δὴ τοὺς ἐκ πάσης τῆς στρατιας Αμυ- 

ΤΥ 6, {ΠῸῪ ΡῸ Ποιηθ ἴο οοΙθγαΐθ 
{Π|18 ἔθβϑίϊνα}." ἘΕὙραᾳ. ψ ἢ οἴκαδε, 566 

οἢ 1. 7. 1.-- τὰ “Ὑακίνθια : {115 Γ651]- 
γ8] νγὰβ ΟὈΒουυθα οἡ ὕπγθθ ἄδγ8 οἵ 

{1π6 ϑραγίδῃ. πποηΐῃ ΗροδίοιηθΆΘΊΙ8, 

1η6 ἢγβὺ οὔ ψῃϊο νγὰ8 ἃ ἂν οἵ 
ΠΟΘ ΗΪηρ ἴῸΓ {π6 ὈΘϑα 1] θογΥ Ηγἃ- 
οἰηίμπ8β, πο ΑΡΟ]]Ο πα πηϊηίθη- 

ΤἸΟΠΆΠ]Ὺ 5]14η ὈΥ ἃ {ἤτον οὗ {Π6 α18- 
Οὐι8, ὙΠ16 {Ππ6 ΟἴΠΟΙ ὕνο ἀἈγ8 ὙΘΓΘ 
ΟΟΙΟγαιθα νυ ἢ ἀάλποθβ, Δυ ] θοῦ. οοη- 

ἰοβίβ, δ πα ἔθβδίαὶ ῬγΟΟΘβΒΙ0}8. -- ἐπί: 
ον.--- παιᾶνα: ΠΟΙΘ, 88 ἴῃ 18. ΟΥΙΡῚΠΑ] 
Δη4 βἰγιοίθϑῦ π86, ἃ ΒΟηρ ἢ ΠΟΠΟΡ οὗ 

ἌΡΟ]]ο, ἰπ ΠΟΒΘ. ΒΟΠΟΥ {18 ἔθβίϊναὶ 
γγὰ8 ΘΟ] θΡγαίθα, 8566. οἡ ἴϊ. 4. 17. - 

καὶ τότε δή: 8 πιϑ6α 11} ΤΟ θυΘ ΠΟ 6 ἴο 

ὁ δ᾽ ἐκεῖ 
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222 ἘΞἘΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 

φρουρῶν πολέμαρχος τοὺς μὲν ἀπὸ τῶν συμμάχων φρου- 
ροὺς παρέταξε φυλάττειν τὸ τεῖχος, αὐτὸς δὲ σὺν τῇ τῶν 
, »ι ἈΝ ΄ 6 ’ ’ Ν ᾿ ’ ΄“- ’, 

ὁπλιτῶν καὶ τῇ ἱππέων μόρᾳ παρὰ τὴν πόλιν τῶν Κορινθίων 
δ ὁ ὦ ω κ οτοχ ν κα Ψ Ω 

10 τους Αμυκλαιεῖς παρῆγεν. εἐπει δὲ απειχον οσὸν εικοσιν 

ΕΥ ’ δί ΄“- “ Ὁ ε Ν ’ Ν 

7) τριάκοντα σταόοιοῦς του “ἰκνῶνος, ο μεν πολέμαρχος συν 

-“" ε ’ “ ε ε ὔ ἣΝ ’ὔ ’ » Ἀ ἈΝ 

τοῖς ὁπλίταις οὖσιν ὡς ἑξακοσίοις ἀπῇει πάλιν ἐπὶ τὸ 
᾽ Ὁ“ “ ε 

Λέχαιον, τὸν δ᾽ ἱππαρμοστὴν ἐκέλευσε σὺν τῇ τῶν ἱππέων 
΄ » ᾿Ὶ ’ Ν ᾽ ΄Ν ’ ε ’ 

μορᾳ, επει προπέμψειαν τους ΔΑμυκλαιεῖς μέχρι οποσου 

Ν τ κα 116 αὐτοὶ κελεύοιεν, μεταδιώκειν. καὶ ὅτι μὲν πολλοὶ ἦσαν ἐν 
΄“- ’ Ν Ἀ Ν ε ΄“Ὁ ΄ Ν » ’ 

τῇ Κορίνθῳ καὶ πελτασταὶ καὶ ὁπλῖται οὐδὲν ἠγνόουν " 
΄ Ν διιι ν ΄ ΄ πον 

κατεφρόνουν δὲ διὰ τας ἔμπροσθεν τυχας μηδένα αν επιχειρ- 

ῆσαι σφίσιν. οἱ δ᾽ ἐκ τῶν Κορινθίων τοῦ ἄστεως, Καλλίας 
δι. ’, » 5 ᾽,ὕ ε “ “Ὁ Ἁ 

ΦΕΈΓῸ Ἱππονίκου, των Αθηναίων ὁπλιτῶν στΤρατΉγων, και 

ΕῚ , “ “ ᾿, “ ΕῚ :} Ν 

120 ᾿Ιφικράτης, τῶν πελταστῶν ἄρχων, καθορῶντες αὐτοὺς καὶ 
» Ν ΝΜ οὖ » ,ὔ Ν -“". ἘΠῊΝ ὔ 

οὐ πολλοὺς ὄντας καὶ ἐρήμους καὶ πελταστῶν καὶ ἱππέων, 
9 εὩς ᾽ Ν “5 » ,͵ » “ ΄“ -“ ἐνόμισαν ἀσφαλὲς εἶναι ἐπιθέσθαι αὐτοῖς τῷ πελταστικῴ. 
» Ν Ν. ’ Ἕ Ὁ ΄“ 5 , ν᾿ 9 Ν » 

ει μεν γαρ πορευοιντο ΤΊ) ὁδῷ ἀκοντιζομένους αν αυὔτους εις 

Ν ϑῳς ,.8 , »Ω» » “ ΄΄ ε δέ ΓΝ 
τὰ γυμνὰ ἀπόλλυσθαι ' εἰ δ᾽ ἐπιχειροῖεν διώκειν, ῥᾳδίως ἂν 

1925 ἀποφυγεῖν πελτασταῖς τοῖς ἐλαφροτάτοις τοὺς ὁπλίτας. 

γνόντες δὲ ταῦτα ἐξάγουσι. 

ὄ ἀεί ποτε ἉΡονο. --- παρέταξε φυλάττειν: 
Ῥοϑβίοα λεπι ἰὸ φιαταὶ; ΟἸΒΘΥ ΠΟΤ παρα- 

τάττειν ἰ8 564] ΟἾΪν ἴῃ {Π6 56 η86 μηὲὲ 

ἔπι δαί αὐγα . --- τῇ τῶν ἱππέων μόρᾳ: 
866 Οἡ 3. 18. --- Ἀμυκλαιεῖς : ε΄ ᾿Αμυ- 
κλαῖοι ἈΡοΟΥΘ. 

12. ἑξακοσίοις : [ὉΓ {Ππ|2 81Ζ6 οἵ ἃ 
τογα ἀπ ΤῸ Υ {Ππ|Ὸ2ὺ οτραηϊζαίοη οἵ {Π6 

ΤΑ ἀδοπη ἢ Δ ἢ ἉΤΤΊΥ, 8566 ὁ ἴἰ. 4. 91. 

-- κατεφρόνουν: ὙΠῸ [ΟἸ]οννοα ὉΓΥ 

16 δοο. νυ ἀπ ἰπηἴ,, {Π|85 ν Υ σΟ.- 

ταἰπβ {πῸ ποίΐοη οἵ ἐλίπκίπῳ δ] οπρ Ἰἢ 
τΠαΐ οἵ εοπίθεηιρί, “ΠΟΥ που βοα {πὸ 

σοπζοιηρίποιβ ορὶ πο." (Τ᾽ ν. 4. 4 

μέγα φρονοῦντες μὴ ὑπείξειν, Ηαι. 1. 66 

καὶ ὁ μὲν Καλλίας παρέταξε 

καταφρονήσαντες ᾿Αρκάδων κρέσσονες 
εἶναι ἰἰφλίψ ἐλϊνπείησ ἐλιοηιδοίυεβ ἰοὸ δὲ 
ϑμροΥ ον ἰο {πε Ατοαάσίαηϑ. 

13. οἱ ἐκ τοῦ ἄστεως : 566 0 ἴ1]. 1. 22. 
ΤῊΘΥ γ6ΓΘ 8{1] ἴῃ {Π6 οἷἵν, οὐ ἐξά- 
γουσι ὈΘΙΟΥ͂. --- τῷ πελταστικῴ : αἴ. 
οὗ πι6 8 8. -- τῇ ὁδῷ : ὃν ἐλε γοα εἰ (10 ἢ 
{ΠΟῪ παα ποθ {ΚΘΗ}. --- ἀποφυγεῖν : 
86. ἃ5. 8510]., ΟΠ] 185. ἀπ ΤΡΗΪΟΓαἴοβ. 

ΤῊΪ5 ἰηἴ,, 5. 0 ὁ}} ἃ8 ἀπόλλυσθαι αὔονο, 

ἀοροηᾶβ οὴ ἐνόμισαν ἴο ὈΘ6 ΒΡΡ] 6. --- 
πελτασταῖς: τυἱλ ἐλὲ ρεϊαβί5; οὔ, τῷ 

πελταστικῷ ἃΌονο ; 4. 1ὃ ὀλίγοις. --- τοῖς 

ἐλαφροτάτοις : τ΄υλοὸ τῦεγθ {λι6 πιοδί ᾿ϊηι- 

"]ε, 86. ἴῃ σου ΡΑσΊβοη Υ] ἢ τη ΟΡ] (68, 
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ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΙΓ. ς. 

τοὺς ὁπλίτας οὐ πόρρω τῆς πόλεως, ὁ δὲ Ἰφικράτης λαβὼν 
Ν Ν 5» ,ὕ φι ’ ἱ δὲ ὃ ψᾳ 3 ἈΝ 

τοὺς πελταστὰς ἐπέθετο τῇ μόρᾳ. οι ὃὲε Λακεδαιμόνιοι ἔπει 
5» μ ἥν 6 , ἄντ ε δὲ ᾿ς ΄, ,ὕ 

ἠκοντίζοντο καιο μεν τις ετέτρωτο, ΟΟοε και ΕἐΠΕΊΤΤΩωκει, του- 

4, 5 ᾽ὔ ἣν ε Ν 3 , 5 ’ 

180τἨους μὲν ἐκέλευον τοὺς ὑπασπιστὰς ἀραμένους ἀποφέρειν 
3 ΄, Ν - ’, “ ’ὔ ᾽Ν σα ᾽ὔ 5 ΄ 

εἰς Λέχαιον " καὶ οὗτοι μόνοι της μόρας Τῇ ἀληθείᾳ ἐσώθη- 

σαν. ὁ δὲ πολέμαρχος ἐκέλευσε τὰ δέκα ἀφ᾽ ἥβης ἀπο- 
“ δ ᾽ ε ἣ ϑῷιΆ ν 5 ’, 

διῶξαι τους προειρημένους. ως δὲ ἐδίωκον, Ὥβουν τέ οὐδένα 

ἐξ ἀκοντίου βολῆς ὁπλῖται ὄντες πελταστάς" καὶ γὰρ 
5 »-“ 5» » 5 ’ Ἀ Ν ε ϑ ε ΄»“" ,’ 

185 ἀναχωρεῖν αὐτοὺς ἐκέλευε, πρὶν τοὺς ὁπλίτας ὁμοῦ γίγνε- 
ἌμωτΆ, ΚΌΤΕΣ ΄ ᾽ ΄ Ψ , ε 

σθαι: επει δὲ ανεέχωρβρουν εσπάρμενοι, ατε διώξαντες ως 

΄ σ΄ 5 3 , ε ὅδ, ὁ Ἂν ἐγ δὶ ΄ὕ 
τάχους εκαστος ειχέν, ἀναστρέφοντες οι πέρι ΤΟν Ιφικράτην, 

2 » τὰ 9 ’, ΄ ΕῚ ΄, τ» Ε ΄ 

οἵ τε ἐκ τοῦ ἐναντίου πάλιν ἠκόντιζον καὶ ἀλλοι ἐκ πλαγίου 
’ 5» Ἂς ’ὔ 

παραθέοντες εις Τά γυμνα. 

’ ΄ 5 , “Ἁἡ 4 8.) «ἊΝ 

140 διώξει κατ κοντισαν εννξεα ἢ δέκα αὐυτων. 

Βα ἐφ ς. (ὖ , ΓΑ; 

ΕΎΞΕΡΕΤΟ, πολυ ἤδη θρασύτερον ἐπέκειντο. 

ἣ, 5» Ν Ν 5 Ν οὐ ’ 

καὶ εὐθὺς μὲν ἐπὶ τῇ πρώτῃ 
ε μὴ ΕῚ 

ως δὲ τουτ 

5 Ν Ν “ 

επει δὲ κακως 

3» ’ὔ 5» ’, ε ’ Ἁ ΝΕ 

ἔπασχον, πάλιν ἐκέλευσεν ὃ πολέμαρχος διώκειν τὰ πεντε- 

καΐδεκα ἀφ᾽ ἥβης. 

14. ὁ μέν τις: 566 Οὁῃ 4. 95. --- τού- 
τους: 0]. οὗ ἀποφέρειν, τη Δ 1 }6 50} 
ΟἾΪΥ {Π6 νψουπαρα, 45. {πῸ Το] ] ον 

ἐσώθησαν 5Π0 08. --- ὑπασπιστάς : 1.6. 

ΒΙαγθβ ὙΠῸ αἰΐζθηαρθα {Π6 ΠΟΡ 65 ἴπ 

1Π6 ἤρα 48 {π|6 1} 5} 16] -ὌΘΑΓΟΙΒ ; εὐ 
8. 89; 4η. ἵν. 2. 20. ατοίο (ΙΧ. 849, 

ποΐθ) {π|ηΚ85 {Π6856 αἰζθηδηΐβ γ 616 
Ππηϊ6 4 το 1η6 ΟΠΟΘΓΒ, ΡΟΥΒΟΠΒ οὗ 415- 

ἘΠΟΌΟη, 8Πη6 Το ἢ ΠΟΡΠΪ65. “1 566 ΠῚ5 

ΒΟΤΟΪΥ ἴο Ὀ6 Ῥγθβιυιηρα {πδὺ ΘΥΘΙΥῪ 

ΒΟΡΙΠ 6 Πδα 8Δηῃ ὑπασπιστής ἴῃ! Βρ᾽ῖ6 οὗ 
δῦ ψγὸ τοϑα ἀρουῦΐ {πΠῸ αἰϊθπάδης 

Ηε]οίβ δὖ {π6 θαί{16 οἵ Ῥ]αίδθα (Ηαί. 
ἴχ. 10-29) 8Πη4 β]βθύπογο. --- τῇ ἀλη- 
θείᾳ: 45 βοῖηθ (17) βανυϑα {Ππϑιηβε νοβ 
ΌΥ πϊρηΐ, ΧΘΠΟΡΠΟΙ, ἰπ δοοογάδηςθ 
ψ ἢ Κραυίδη ποίη 8, ΒΘΘΙη8 ἴο Τοραγα 
ΟὨΪΥ {π6 γουπα6α 88 βανϑα ; {πΠο0856 γγ7η0 

ἤρα ἔτοπι Ὀαΐ]6 γοσ στϑρασαθα δἱ 

3 - Ἦ"ν,58» ΄ » κα “Ὁ 
ἀναχωροῦντες δὲ ἔτι πλείονες αὐτῶν ἢ 

ϑραγίαᾳ 848 ἰοβί ἴο ΠΟΠΟσ. ὅθ ἀτοίθ 
Ι.ε. --- τὰ δέκα ἀφ᾽ ἥβης: 566 οη ἰΪ. 4. 
92. 

156. ἥρουν: οὐεγίοοϊ; «οἴ, 4. 10. -- τέ 
κτὲέ.: Πἃ8 ΠῸ ΘΟΓΓΟ] αἴϊνθ οἸ8186. --- ἐξ 
ἀκοντίου βολῆς : αὐ ἐδιε εἰϊδίαποε οΓ α 
ϑΡρέατ᾽5 ἰἤγοιυ. “ΠῚ 6. Ῥγθρ. ἐκ ἱπαϊοαΐθβ 

1Π6 βίατγιηρ-ΡοΪηῦ οὗ {πΠ6 ρΡαγβαϊ; εἡ 
«Αη.. 111. 3.15 ἐκ τόξου ῥύματο-. --- ὁπλῖται 
ὄντες πελταστάς : 5ἴπεε ἐΐοη τὐεγὸ ἤορ- 
{5 Ῥαγβαϊηρ ρεἰἰα8ί8. ---- ἐκέλευε: 86. 
ΤΡΠΙοΓαἕθ8. --- ἀνεχώρουν : 86. {π6 1μς6- 
ἀδοιηοηΐϊαη ΠΟΡΙΪ68. --- ἐσπαρμένοι: 
566 Οἢ 11]. 4. 232. --- ὡς τάχους κτέ. : (8 

βιο ἢ], ἂ8 δαοΐ οοιά. ὙΠῸ ρθη. ἀ6- 
ῬΘΠα 8 ΟΠ. ὧς, 866 0 1. 4. 11; οὐ ΤΠπαο. 

1ϊ. 90 ὡς εἶχε τάχους ἕκαστος. --- ἐκ τοῦ 
ἐναντίου: ἴπ ")οηί. --- ἐκ πλαγίου : ὁπ 
{6 ἤαπᾷ. ἙἘῸΥ ἐκ, 566 οἱ 11]. 1. 22. 

10, τὰ πεντεκαίδεκα ἀφ᾽ ἥβης: ο" 
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Ν “Ὁ » » “ ’ὔ 

τὸ πρῶτον ἔπεσον. ἤδη δὲ τῶν βελτίστων ἀπολωλότων, οἱ 
ε “ ἴω Ν 4 146 ἱππεῖς αὐτοῖς παραγίγνονται καὶ σὺν τούτοις αὖθις δίωξιν 

’ -“ 

ἐποιήσαντο. ὡς δ᾽ ἐνέκλιναν οἱ πελτασταί, ἐν τούτῳ κακῶς 
ε ΄ῃ, ’ Ν “ 

οἱ ἱππεῖς ἐπέθεντο" οὐ γὰρ ἕως ἀπέκτεινάν τινας αὐτῶν, 
»Οοι. 5 Ν Ν ΄“ 5» ’ » ᾿ Ἂν 09. ἐδίωξαν, ἀλλὰ σὺν τοῖς ἐκδρόμοις ἰσομέτωποι καὶ ἐδίωκον 
καὶ ἐπέστρεφον. ποιοῦντες δὲ καὶ πάσχοντες τὰ ὅμοια 

΄ ᾿ “ 5» Ά, Ἀ 3. ’ " ’ 100 τούτοις καὶ αὖθις, αὐτοὶ μὲν ἀεὶ ἐλάττους τε καὶ μαλακώ- 
Ε] , ε Ν ’ ’ ’ πίθον ’ τεροι ἐγίγνοντο, οἱ δὲ πολέμιοι θρασύτεροί τε καὶ ἀεὶ πλείους 

ε “ -“" 

οἱ ἐγχειροῦντες. ἀποροῦντες δὴ συνίστανται ἐπὶ βραχύν 
’ 5 ’ ΄Ἂ Ἀ ,’ ε ’ ’ 

τινα γήλοφον, ἀπέχοντα τῆς μὲν θαλάττης ὡς δύο στάδια, 
- Ἀ ’ ε ΓΙ ΕΥ ε » ’ » ’ 

τοῦ δὲ Λεχαίου ὡς ἐξ ἢ ἑπτακαίδεκα στάδια. αἰσθόμενοι 
155 δ᾽ οἱ ἀπὸ τοῦ Λεχαίου, εἰσβάντες εἰς πλοιάρια παρέπλεον, 

΄ . ’ ἊΣ Ν ’ ε »»ν -“ » ν ἕως ἐγένοντο κατὰ τὸν γήλοφον. οἱ δ᾽ ἀποροῦντες ἤδη, ὅτι 
»ν Ν “ 3, ἃ ,ὕ “ . »Οἦχ » ’, ἔπασχον μὲν κακῶς καὶ ἀπέθνησκον, ποιεῖν δὲ οὐδὲν ἐδύ- 
ναντο, πρὸς τούτοις δὲ ὁρῶντες καὶ τοὺς ὁπλίτας ἐπιόντας, 
» ’, Ἀ ε Ν » ’ » -“ » Ἂ ’ 

ἐγκλίνουσι. καὶ οἱ μὲν ἐμπίπτουσιν αὐτῶν εἰς τὴν θάλατ- 
΄, Ν “ ε ’, » , » ΄’ 100 ταν, ὀλίγοι δέτινες μετὰ τῶν ἱππέων εἰς Λέχαιον ἐσώθησαν. 

Ν “ ,ὔ Ν ΄“- ΄“- ἈΝ 

ἐν πάσαις δὲ ταῖς μάχαις καὶ τῇ φυγῇ ἀπέθανον περὶ πεντή- 
Ν “-“ 

κοντα καὶ διακοσίους. καὶ ταῦτα μὲν οὕτως ἐπέπρακτο. 
» “-“ 

Ἔκ δὲ τούτου ὁ ᾿Αγησίλαος τὴν μὲν σφαλεῖσαν μόραν 
διιὼν δὲ 

ΒΡ ΡΨ Ν ε Ν » , » ’ ’ » Ν ’ 

1606 ἐπ᾽ οἴκου ὡς μὲν ἐδύνατο ὀψιαίτατα κατήγετο εἰς τὰς πόλεις, 

ἔχων ἀπήει, ἄλλην δὲ κατέλιπεν ἐν τῷ Λεχαΐῳ. 

ὃ 14. --- ἀναχωροῦντες ... αὐτῶν : 500 9 ἴηρ {Π6 Ρ]4606) οου]Ἱα ποῦ ΘΟπὶ6 ἴο {πο τ 
΄ - ἢ ΄“ἅ Φ 

4. 1 οἱ πλεῖστοι. ---- οἱ ἱππεῖς : 1.6. {Π|0 86 

πἰοηοα ἴῃ 12. --- τοῖς ἐκδροὶ " μἢ ΠπΙΘη ΠΟΘ 1ὴ 12. --- τοῖς ἐκόρομοις : μ6 

βκίγηιίδ᾽ιεγβ. ΤῊΪΒ. ΤΆΤΘ ΜΟΓΑ͂ ΟΟΟΙΓΒ 

αἰϑδὸ ΤΊναο, ἱν. 125; 866 Οἡ 3. 17. -- 
᾿ . : 

καὶ αὖθις : αφαίΐη ἀπε ἀασαΐη. 

17. συνίστανται ἐπί: {ἠδ σοηιϑῖπο 
(πὰ ψἱΠπάγανν) ἰο. --- ἕξ. ἢ ἑπτακαί- 
δεκα: 50, ἴοο, 

τ. ἱ. 2. 8. -- οἱ ἀπὸ τοῦ Λεχαίου: 
ἴ.6. ἴπ6 ραγίδηβ ΟΥ̓ {ΠῸ}Γ 4}1168 ἴῃ 

Πϑομαθαμη ἡν}Ὸ (Πα νῖηρ ΠῸ διμηθα 

ἴοτου οχορρὲ {πῶ ποράρα 9101 ἀοίθηα- 

βἰχίοον ΟΥ̓ βουοπίεοη. 

αἰά, θαΐ Βουρηῦ ἴο οἴου {ποὶνγ ἔσθ 
ἃ ΠΘΔΠΒ Οἵ ΘΒΟΔΡΟ ὈΥ͂ 808. --- ἀπο- 
ροῦντες ἤδη: ςΓ ἀποροῦντες δή ΡΟΥΘ. 
- ττωοὺς ὁπλίτας: εὖ, 14. --- ἐμπίπτου- 
σιν: ρμίινιισε ἱπίο ἰδ 8εα, ᾿ορὶηρ ἴο 
ΤΌΔΟΪΝ {Π|Ὸ7 πλοιάρια. ---- πεντήκοντα καὶ 
διακοσίους : {Π6 ΠΌΠΙΌΘΙ 18 ΟἸΘΆΤῚΥ ἴοῸ 
5118}}, βίπηοθ {6 ὙὙΠ016 πα ΘΓ οὗ ΠορΡ- 

1168. 18 σίνθῃ δ8 000 (12), δὰ Ῥυΐ 
ἴον πα βανϑα {ΘΙ Ώ ΒΟ] Υ 68. 

18. σφαλεῖσαν : ἐεγεαίεώ. ---- διιών : 
80, {πγοὰρῚι {116 Οἰτἴ68, ἃ8 ἈΡΡΘΔΓΒ ἔγοπὶ 

17 
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ἙΛΛΗΝΙΚΑ [Υ͂. ς, 6. 295 

« .- {Ὁ ’ὔὕ ’ 5 ΄»“"Ἢ Ν Ἁ ,ὕ 

ὡς δ᾽ ἐδύνατο πρωιαίτατα ἐξωρμᾶτο. παρὰ δὲ Μαντίνειαν 
5 ᾿ »“" » 5» Ν 3, - - 

ἐξ Ὀρχομενοῦ ὄρθρου ἀναστὰς ἔτι σκοταῖος παρῆλθεν. 

οὕτω χαλεπῶς ἂν ἐδόκουν οἱ στρατιῶται τοὺς Μαντινέας 
5» ’ “ ,ὔ ’ὕ 

ἐφηδομένους τῷ δυστυχήματι θεάσασθαι. 

1170 μάλα καὶ τἄλλα ἐπετύγχανεν ᾿Ιφικράτης. 

5» , Ν ἐκ τούτου δὲ 19 

καθεστηκότων 
γὰρ φρουρῶν ἐν Σιδοῦντι μὲν καὶ Κρομμυῶνι ὑπὸ Πραξίτου, 
“ Ξ. “τῶν - κ᾿ Ν ΄ 5 ὅν Ἃ δέδιε ἂν, 9 , 
ὅτε ἐκεῖνος εἷλε ταῦτα τὰ τείχη, ἐν Οἰνόῃ δὲ ὑπὸ ᾿Αγησιλάου, 
ν Ν δ, ΘᾺ ’ 5» “" -“ Ν ’ Ν 

ὅτεπερ τὸ Πείραιον ἑάλω, πάνθ᾽ εἷλε ταῦτα τὰ χωρία. τὸ 
,’ ’ 3 ’ὔ «Ἡ  , Ν ε ’ 

μέντοι Λέχαιον ἐφρούρουν οἱ Λακεδαιμόνιοι καὶ οἱ σύμμα.- 
ε ’,’ὕ Ν “ ’ 5 4 οὐ , 

176 χοι. οἱ φυγάδες δὲ τῶν Κορινθίων, οὐκέτι πεζῇ παριόντες 
» “Ὁ Ἀ ἣν ΄“-Ὁ 4 , 5» Ἀ 

ἐκ Σικυῶνος διὰ τὴν τῆς μόρας δυστυχίαν, ἀλλὰ παρα- 
πλέοντες καὶ ἐντεῦθεν ὁρμώμενοι, πράγματα εἶχόν τε καὶ 
παρεῖχον τοῖς ἐν τῷ ἄστει. 

θ Μετὰ δὲ τοῦτο οἱ ᾿Αχαιοὶ ἔχοντες Καλυδῶνα, ἣ τὸ 1 

παλαιὸν Αἰτωλίας ἦν, καὶ πολίτας πεποιημένοι τοὺς Καλυ- 

δωνίους, φρουρεῖν ἠναγκάζοντο ἐν αὐτῇ. οἱ γὰρ ᾿Ακαρνᾶνες 

ἐπεστράτευον, καὶ τῶν ᾿Αθηναίων δὲ καὶ Βοιωτῶν συμπαρ- 

ὅ εἰς τὰς πόλεις. --- ὄρθρου : β6Π. οἵ {{π|6. 

Μαῃίϊηθα νγὰβ ἀροιΐ ἴθῃ Π}11]65 ἔγοπι 
ΟΥ̓ΟΒΟΙΠΊΘΠΙ5. --- σκοταῖος : 866 Οἢ 3. 

22 τελευταίων. ΟΡ 5. {παῖ {π6 οπαϊηρ 

τ-αῖος ἴΟΥΠῚΒ ἃ ῬΘΟΌΪΙΔΙ ο]4855 οἵ πὰὲ- 

19. μάλα καὶ τἄλλα κτέ. : τὰ 5. ὑϑγν 
5 σο55μἰ τὴ ἠϊδ οἴδεν δπίουρυῖδοβ αἰβο; 
ς΄. 8. 21. --- ἐν Σιδοῦντι: 566 οη 4. 19. 
-- ἐν Οἰνόῃ: ε7, ὅ. --- παριόντες: 56. Ραδῦ 
Οὐ τ. --- ἐντεῦθεν : 1.6. ἔγτοτη Τ,66}- 

ΠΊΘΓΆ]5, ΠΟ ἈΠΒΥΘΥ ἴΠ6 4αΘβίοη, 

“«Οπιολαί αν 3 6.0. δευτεραῖος, τριταῖος. 
Απδ]οροῦβ ἴο ἔπθ856. ΔΥῸ 500} ψΟΓΩΒ 

88 προτεραῖος, σκοταῖος, κνεφαῖος. --- 

οὕτω χαλεπῶς κτέ.: (Π6 ΜΑΙ ΠΘΔΠΒ, 
ΔἸ ΠοῸρ ΤΠ6η ἰπ 8]}Π|84ΠῸ06 ἢ {Π6 

Τλορἀδθιηοπίδηβ (2. 19), γοσο {ΠῸῚΡ 
ΔΠΟΙΘηῦ ΘΠΘΠΪΘΒ, 8 Πα ἴῃ Ἰδίοθυ {{ΠῚ65 

Τοραγαρα Υ {Ππ6πὶ 1 16] οι. ΟΥ̓ 68. 
ΟΣ ΣΟ ΔΎ 2. 9 0 ὙΠΟΥ πη 
Ῥθθη ἀογϊ θα, Τπουθουϑσυ, Ὁ ἴπ6 Τ,δοο- 
ἀδθπηο 88 ἴῸΓ {ΠΕ6ῚΓ θαυ οἵ {πὸ Ρ6]- 

ἰαβίβ ; οἤ 4. 17. --- ἐδόκουν : Ῥ6Γ5. οοηϑβύ. 
Τοῦ ἱπηρουβ.; Η. 944 ἃ. ---- ἄν : οοπβί. 
ὙΠ] θεάσασθαι. 

ΔΘΊΠΊ. --- πράγματα κτέ.: ο΄, ν. τ. 29 
πράγματα δ᾽ ἔχοντες καὶ παρέχοντες περὶ 
τὴν Κόρινθον. 

Ομαρ. 6. μιδαββη οΓ {τὲ ΑοΠασαης 
ἰο ϑρατία (1, 2). υροαϊίοη 97 419ε5- 

ἡϊαιι5 9 Ασαγπαπία (3). ἽΖλ6 οοιιπίτῳ 
αουαδίαίοαϊ, διιΐΐ πὸ οἰΐῃ εαρίιγο (4-- 
12). 2 δεοπίοπί ὁ {6 Αεἠασαπς (15). 
Ποίπιγη ὁ «Αγοδίίαιι5 (14). 

1. Καλυδῶνα: ἃ ἴον [ἈΠΠΟΙΒ. ΟΝ 
δοοοιηῦ οἵ {Ππ6 Ἰοροπα οὗ ΜοΙθαρΡΌΓ, 

βἰπιαίθα ὁ [Π6 Τῖνο Ενοπιβ. (ἡ 
Ἡοιηογ, Β 040 Καλυδῶνά τε πετρήεσσαν. 
- Αἰτωλίας : ῬΟΒΒΟΒΒΙ͂γΘ ΚΘΗ. --- πολί- 

τας πεποιημένοι : 566 ΟἩ ἰΐ. 2. 1. --- τῶν 

0 
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ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 

- - Ἀ ,ὔ εν 

ἢσάν τινες αὐτοῖς διὰ τὸ συμμάχους εἶναι. πιεζόμενοι οὖν 
ε » » ΄Ὁ εν» Ἁ , ’ » Ἀ ’ 

ὑπ᾽ αὐτῶν οἱ ᾿Αχαιοὶ πρέσβεις πέμπουσιν εἰς τὴν Λακεδαί.- 
ε 5 Ὴ ; » ν » δί ’ ε Ν 

μονα. οἱ δ᾽ ἐλθόντες ἔλεγον ὅτι οὐ δίκαια πάσχοιεν ὑπὸ 
- ΄ ε ω ν ΄ Ε Ὕ δ᾽. 5 

τῶν Λακεδαιμονίων. Ἡμεῖς μὲν γάρ, ἔφασαν, ὑμῖν, ὦ 
- ΄ 

ἄνδρες, ὅπως ἂν ὑμεῖς παραγγέλλητε συστρατευόμεθα καὶ 
-" Ὁ“ Ἀ »"“ 

ἑπόμεθα ὅποι ἂν ἡγῆσθε" ὑμεῖς δὲ πολιορκουμένων ἡμῶν 
Ν »" ἴω 

ὑπὸ ᾿Ακαρνάνων καὶ τῶν συμμάχων αὐτοῖς ᾿Αθηναίων καὶ 
σφι - Ἂ 

Βοιωτῶν οὐδεμίαν ἐπιμέλειαν ποιεῖσθε. οὐκ ἂν οὖν δυναί. 
ε “ ,ὔ . ’, » ΄ Ε] »ἃ “ δ 

μεθα ἡμεῖς τούτων οὕτω γιγνομένων ἀντέχειν, ἀλλ᾽ ἢ ἐάσαν- 
Ἀ » ’ ’ ’ ’ ’ 

τες τὸν ἐν Πελοποννήσῳ πόλεμον διαβάντες πάντες πολεμή- 

σομεν ᾿Ακαρνᾶσί τε καὶ τοῖς συμμάχοις αὐτῶν, ἢ εἰρήνην 
,’ ε , » ’ “ »ϑ.»ν 

ποιησόμεθα ὁποίαν ἄν τινα δυνώμεθα. ταῦτα δ᾽ ἔλεγον 

ὑπαπειλοῦντες τοῖς Λακεδαιμονίοις ἀπαλλαγήσεσθαι τῆς 
συμμαχίας, εἰ μὴ αὐτοῖς ἀντεπικουρήσουσιν. τούτων δὲ 

λεγομένων ἔδοξε τοῖς τ᾽ ἐφόροις καὶ τῇ ἐκκλησίᾳ ἀναγκαῖον 
-“ 5 ““ »-“" 

εἶναι στρατεύεσθαι μετὰ τῶν ᾿Αχαιῶν ἐπὶ τοὺς ᾿Ακαρνᾶνας, 
’, “ 

καὶ ἐκπέμπουσι ᾿Αγησίλαον δύο μόρας ἔχοντα καὶ τῶν σύμ- 
ε 3 Ν 

μάχων τὸ μέρος. οἱ μέντοι ᾿Αχαιοὶ πανδημεὶ συνεστρα- 
, » Ν Ν ’, π᾿ ’ ,ὔ Ν ς » “-“ 

τεύοντο. ἐπεὶ δὲ διέβη ὁ ᾿Αγησίλαος, πάντες μὲν οἱ ἐκ τῶν 
5 ἰφ » ΦᾺ »ᾺΆ ᾽ Ν » ’ Ν - ’ 

ἀγρῶν ᾿Ακαρνᾶνες ἔφυγον εἰς τὰ ἄστη, πάντα δὲ τὰ βοσκή- 
Ψ Ὗ κ᾿ 

ματα ἀπεχώρησε πόρρω, ὅπως μὴ ἁλίσκηται ὑπὸ τοῦ στρα- 

τεύματος. 

᾿Αθηναίων : σοηῃ δοίαΓΑ ἢ Υ ἴγοπὶ {ΠπῸ 
Πᾶνα] βίατοη αἱ Ορηϊαδο; ολ 14. --- 

- συμμάχους : {6 ΑΟΑΓΠΆ ΠΙΆ ΠΒ ΥΟΤῸ 
ἴη ἰρᾶρὰρ ψιἢ} ΑἸΠΘηΒ. 'π {π6 Το]ο- 

Ροπηθβίδ ννὰγ; εὐ ΤΠ αο. 11. 68. 
2. ὅπως ἂν ὑμεῖς κτέ. : λοιθευεν ἠοῖ 

παν φίσε ἰλα τὐογεὶ, ἰ.6. ἴῃ βίσιοι ορϑαϊ- 

6606 ἴο ΚγΟῸΓ ΟΥΟΓΒ, --- συμμάχων αὐὖ- 
τοῖς : σύμμαχος 8 ΤοἸ]]οὐνο Ὀν {πὸ ἀαῦ, 

Ὀθοδιβο οὗ 115 πιρππίηρ ; Ραΐ εὐ τοῖς 

συμμάχοις αὐτῶν ῬοΪονγ. συμμάχων 

αὐτῶν νου ἃ 6. ἀπ ίρσιιοιβ ΠΟΙῸ, --ο 

ε »» ’ 3 ᾿ » ’, » ΄ ε 2 

ὁ δ᾽ ᾿Αγησίλαος ἐπειδὴ ἐγένετο ἐν τοῖς ὁρίοις 

τούτων οὕτω γιγνομένων : ἐγ {λι656 {ιν 5 
ἐοπέΐηνιο ἐπι. ΟΡ Β. Π6 ῬΓΘΒ. 

3. ὑπαπειλοῦντες : ἐλγεαίεπίηφ ὃν 
ἱπιρἰϊσαιοη. ΟἿΒ. {πὸ ἴΌσοο οὔ ὑπό. 
- τῇ ἐκκλησίᾳ: εὐ 11]... 2. ῶ8, 566 οἡ 
1. 4. ὅ8.; 111..3. 8, --- τὸ μέρος : ἐλε εοη- 
ἐἰισεηί ΘΟΥΤΟΒΡΟΠΑΙ Πρ ἴο ἔννο ΠΊΟΓΔΘ ; 
ὈΥΣΝ ἐτἶν 

4. οἱ ἐκ τῶν ἄγρων : [6 Λολτ- 
ΠΔΠΪΔΠΒ οὗ {ΠῸ τυγαὶ αἰβίσίοίβ; Του {6 

ῬΓΘΡ., 806 ΟἿ 5. 19, --- ἄστη: ΓαγΟ ἴῃ 
{Π| Ρ]. --- πόρρω : ΘΧρΙαἰποα Ὀγ ὅ κατε- 

τῷ 
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ΒΕΛΛΗΝΙΚΑ ΙΝ, 6. 22 

“ ’ ’, 5 ’ὔ Ν Ν Ν ΄“»μ 

τῆς πολεμίας, πέμψας εἰς Στράτον πρὸς τὸ κοινὸν τῶν 
ΕΣ ,’ εκ ἰ- 5 ἈΝ ͵ϑ Ὁ Ν ς 

Ἀκαρνάνων εἶπεν ὡς, εἰ μὴ παυσάμενοι τῆς πρὸς Βοιωτοὺς 

καὶ ᾿Αθηναίους συμμαχίας ἑαυτοὺς καὶ τοὺς συμμάχους 

αἱρήσονται, δῃώσει πᾶσαν τὴν γῆν αὐτῶν ἐφεξῆς καὶ παρα. 
,ὕ ΕῚ νι ὺ Ν ἊΝ 5 4 ᾽’ὕ Ν 

λείψει οὐδέν. ἐπεὶ δὲ οὐκ ἐπείθοντο, οὕτως ἐποίει, καὶ κόπ- 

των συνεχῶς τὴν χώραν οὐ προΐει πλέον τῆς ἡμέρας ἢ 

δέκα ἢ δώδεκα σταδίων. ε ᾿ ἀῶ το κπ ε ΄ 
οἱ μεν οὖν Ακαρνανες, ἡγησά- 

Φ Ν 4 δ ν Ἁ “ὦ ΄“ ᾽ὔ 

μενοι ἀσφαλὲς εἶναι διὰ τὴν βραδυτῆτα τοῦ στρατεύματος, 
’ὔὕ ᾽’ ’ὔ 5 “ ΕῚ -“᾿ Ν ἴω ͵ὕ 

τά τε βοσκήματα κατεβίβαζον ἐκ τῶν ὅρων και τὴς χωρας 
Ν “ 3 ’ὔ 

τὰ πλεῖστα εἰργάζοντο. ἐπεὶ δὲ ἐδόκουν τῷ ᾿Αγησιλάῳ 

πάνυ ἤδη θαρρεῖν, ἡμέρᾳ πέμπτῃ ἢ ἕκτῃ καὶ δεκάτῃ ἀφ᾽ ἧς 

εἰσέβαλε, θυσάμενος πρωὶ διεπορεύθη πρὸ δείλης ἑξήκοντα 
νων ἣς (ὃ ϑ'ν Ν ΄ ΝᾺ Ν , 

καὶ εκατήτον σταοια ἐπι ΤῊΡ λίμνην, περι ν τὰ βοσκήματα 

τῶν ᾿Ακαρνάνων σχεδὸν πάντα ἣν, καὶ ἔλαβε παμπληθῆ καὶ 

βουκόλια καὶ ἱπποφόρβια καὶ ἄλλα παντοδαπὰ βοσκήματα 

καὶ ἀνδράποδα πολλά. 
3 »“"» Θ ,ὕ ,ὔ Ν ΕῚ ’ 

ἐπιουσαν ἡμέραν διεπώλει τὰ αἰχμάλωτα. 

λαβὼν δὲ καὶ μείνας αὐτοῦ τὴν 

τῶν μέντοι 

᾿Ακαρνάνων πολλοὶ πελτασταὶ ἦλθον, καὶ πρὸς τῷ ὄρει 

45 σκηνοῦντος τοῦ ᾿Αγησιλάου βάλλοντες καὶ σφενδονῶντες 
Ὁ“ » Ἂ »"» »» 

ἀπὸ τῆς ἀκρωνυχίας τοῦ ὄρους ἔπασχον μὲν οὐδέν, κατε- 
΄ Ν 3 Ν ε Ν ἂς ’, ΄ » 

βίβασαν δὲ εἰς τὸ ὁμαλὲς τὸ στρατόπεδον, καίπερ ἤδη 

περὶ δεῖπνον παρασκευαζόμενον. 

6 βίβαζον ἐκ τῶν ὀρῶν. --- ὁρίοις : 1.6. θ6- 
ἔψθοη Αρϑίο!α ἅμα Ἀοαγηδηΐα. --- 

Στράτον : {πΠ6 ΟὨϊοῦ οἷν οἵ Δοαγηδηΐδ, 
οἡ ἴπ6 ΔΟΠοΙοῦβ. Τωθοδ5 ννὰ8 ἴῃ ἰδοὺ 

{1Π165 {ΠῸ βοαΐ οἵ {Π| ἔθαιθυαὶ ἈΒΒΘΠΊΌ]ν. 

--- ἑαυτούς: λΐπι απαὶ ἠϊΐξ, 1.6. {6 5146 

οὗ {πΠ6 1, ορ ἀμ ΟΠΙ ΔῊ ; 566 Ο0ἢ ὅ. 24. 

50. 4180 σφίσι 18 δρᾷ νἱϊ. 1. 4. --- 
αἱρήσονται : 566 ὁ 1Π]. 1. 9. 

5. τῆς ἡμέρας : εαοὴ ἀαγ. Ἡ. 067 ο. 
-- σταδίων : ἀΘΡ6Π645 οὁῃ πλέον, 80 {Ππαὖ 
ἤ --- ἤ ἅτ οουγθ δίϊνοβ, οἵ νυ] το 

85Πο00]4 δχρθοῦ οἢ]ν {Π6 Ἰαίζου, --- ἀσ- 

5 ἥν οὖν ΄ ε Χ 
εις δὲ Τὴν νυκτὰ οἔἐὁι μὲν 

φαλὲς εἶναι: ἐλαέ 1ξ τῦα8 8α78 (ἴο ἅο 
80), 86, καταβιβάζειν ΔΠ4 ἐργάζεσθαι. 

6. τὴν λίμνην: νγὸ Κπονγ ποΙΠῸῚ 
γΠᾶὺ ΙΔ ΚΘ ΠΟΙ ψῃδὺ πηοιπίαϊη (1) 15 
Ιηρϑηΐ. Χρῃ. τι505 ἴπ6 γί. Ῥθοδδθ, 

5 Οἴζθη ἴῃ ἰδ ΠΑΤΓΑΓΙνΘ, ῃ6. ΒΒ ΠΊΘΒ 

{Π|6 Ἰοοα  ν το θ6 σΌΠΟΓΆΠ]ν ΚΠΟΥ,. --- 

διεπώλει : 566 ΟἩ 5. 8. 
Ἴ. σφενδονῶντες : {π6ὸ ΑΟΔΓΠΔΠΙΔΠΒ 

ὙΟΓΘ ΟΟἸΘὈγαῖρα [ῸΓ {Π6ῚΓ 511} ἴῃ {Π|18 
τη048. οὗ νναγίδαγθ ; οὐ Το. 11. 81 ; νἱ]. 
31. --- κατεβίβασαν : ““ἼΠ6γ ΘοΙηΡΕΙ]θᾶ 
{ΠῸ ΔΛΙῚΥ ΟὗἨ ΑρΌΒ1]Δ18 ἴο ἀοβορπᾶ ἰηΐο 
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» ΄“ » ΄- « Ἀ ΄“- Ν 

Ακαρνᾶνες ἀπῆλθον, οἱ δὲ στρατιῶται φυλακὰς καταστη- 
δ ’, » (0 ὃ ““ δ᾽ ε ’ὔ » ΄᾿ «ε "Αι (λ 

ο σάμενοι ἐκάθευδον. τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ ἀπῆγεν ὁ ᾿Αγησίλαος 
κ ΄ ν 5 ἡ πιὰ Ἂν ᾽ “- ων ἃ ΄ 

τὸ στράτευμα. καὶ ἦν μὲν ἡ ἔξοδος ἐκ τοῦ περὶ τὴν λίμνην 
΄“ ’ Ἁ ’ Ὁ Ν Ν , ΄ ἫΝ 

λειμῶνός τε καὶ πεδίου στενὴ διὰ τὰ κύκλῳ περιέχοντα ὄρη " 
’ Ἁ Ε] “ “ 

καταλαβόντες δὲ οἱ ᾿Ακαρνᾶνες ἐκ τῶν ὑπερδεξίων ἔβαλλόν 

τε καὶ ἠκόντιζον, καὶ ὑποκαταβαίνοντες εἰς τὰ κράσπεδα 

55 τῶν ὀρῶν προσέκειντο καὶ πράγματα παρεῖχον, ὥστε οὐκέτι 
5 ’ ἈΝ ’ ,’ » ’ Ν » Ν 

ἐδύνατο τὸ στράτευμα πορεύεσθαι. ἐπιδιώκοντες δὲ ἀπὸ 
“ ’ ν ε -“ Ν εε φψυ Ν 5 , 

τῆς φάλαγγος οἵ τε ὁπλῖται καὶ οἱ ἱππεῖς τοὺς ἐπιτιθεμένους 
»50."Ἕ » ἈΝ Ν δὰ ε ’, 5 “ Ν 

οὐδὲν ἔβλαπτον - ταχὺ γὰρ ἦσαν, ὁπότε ἀποχωροιεν, πρὸς 

τοῖς ἰσχυροῖς οἱ ᾿Ἀκαρνᾶνες. χαλεπὸν δ᾽ ἡγησάμενος ὁ 
» ’ Ν “Ὁ ’ 5» ΄“ “ , 

60 ᾿Αγησίλαος διὰ τοῦ στενοπόρου ἐξελθεῖν ταῦτα πάσχοντας, 
ἔγνω διώκειν τοὺς ἐκ τῶν εὐωνύμων προσκειμένους, μάλα 

πολλοὺς ὄντας - εὐβατώτερον γὰρ ἦν τοῦτο τὸ ὄρος καὶ 
ε ΄ ᾿Ξ ὧν Ἐς; Φ Ν Ε ΄, ΄ 

ὁπλίταις καὶ ἵπποις. καὶ ἐν ᾧ μὲν ἐσφαγιάζετο, μάλα 
“-“ ’ὔ Ὁ » ’, ΚΑῚ ΄“ Ἀ 

κατεῖχον βάλλοντες καὶ ἀκοντίζοντες οἱ ᾿Ακαρνᾶνες, καὶ 

66 ἐγγὺς προσιόντες πολλοὺς ἐτίτρωσκον. ἐπεὶ δὲ παρ- 
’ » Ν » “ «ες ἰφὶ Ν ’ » ᾿ 

ήγγειλεν, ἔθει μὲν ἐκ τῶν ὁπλιτῶν τὰ πεντεκαίδεκα ἀφ 
ν » Ν εε “ Β΄ ἐπ δὲ Ν “- ἊΨ » 

ἥβης, ἤλαυνον δὲ οἱ ἱππεῖς, αὐτὸς δὲ σὺν τοῖς ἄλλοις ἧκο- 

λούθει. οἱ μὲν οὖν ὑποκαταβεβηκότες τῶν ᾿Ακαρνάνων 
Ν 5» Δ Ἀ 5» ’ Ν 5 , ͵ὔ 

καὶ ἀκροβολιζόμενοι ταχὺ ἐνέκλιναν καὶ ἀπέθνησκον φεύ- 

Ἴο γοντες πρὸς τὸ ἄναντες : ἐπὶ μέντοι τοῦ ἀκροτάτου οἱ 

ὁπλῖται ἦσαν τῶν ᾿Ακαρνάνων παρατεταγμένοι καὶ τῶν 
“ Ν ,ὔ  ἘῈῚ ΄Ὁ 3 , Ν ’, Ἂ 

πελταστῶν τὸ πολύ, καὶ ἐνταῦθα ἐπέμενον, καὶ τά τε ἀλλα 

Θ ἴπο ῥ]αἰη." --- εἰς τὴν νύκτα : αἱ πἰσλΐ; 10. ἐσφαγιάζετο: 566 οἡ 2. 20, ΟΥ 

.7. 18 εἰς τὸ ἐπιὸν θέρος. --- στρατιῶται: [1]. 4. 29. --- κατεῖχον: Ῥγοββεα οη, ᾿πίτ,; 

ἰ.ε. πὸ Τα ορ ἀδοΠἸ ΟΠΪΔΠΒ. ο. ἱ. 3. 21. --- ἔθει : 866 οῃ 11]. 4. 28, 

8. καταλαβόντες: 8. τὰ κύκλῳ περι- 11. ἐνέκλιναν, ἀπέθνησκον : Οὔ" δ. 1Π6 

ἔχοντα ὄρη. --- τῶν ὑπερδεξίων: 8605 05“  ΟἸδηρο οἵἨ ἁ ἴδηδο, --- ἠφίεσαν: ΓΆΓΘ 

2. 14. -τ-- κράσπεδα : 566 0 1Π]. 2. 10, ἴΙοτηι; ςΓ ἀφίει νἱ. 2. 28; ἀφίεσαν ΥἱἹ]. 

9. ἀποχωροῖεν : Ρῆδῖ ΒΟΠΘΓΆΙ βὰ0- 4.890. 6. 10ῦ,1, ν. ὃ; Η. 801. --- τοῖς 

Ῥοβίτἴοη. --- πρὸς τοῖς ἰσχυροῖς: πε, δόρασι : Β.ΤΊΟΙΥ ἰητο πο ΟἿΪν [ῸΓ 

ἐιεῖν᾽ δἰγοηφλοὶ 5, --- ἔγνω; οἵ. 5. ὃ, παμᾷ-το- Βα πὰ Πρμιηρ, θὲ βου. Πη08 

10 

11 



ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΙΝ. 6. 

᾿, » ’ Ἁ »“»Ἥ ἊΝ Φ ΕἼ ᾿, ε ,ὕ 

βέλη ἠφίεσαν καὶ τοῖς δόρασιν ἐξακοντίζοντες ἱππέας τε 
λο Ν 5 

κατέτρωσαν καὶ ἵππους τινὰς ἀπέκτειναν. ἐπεὶ μέντοι μικ- 

18 ροῦ ἔδεον ἤδη ἐν χερσὶ τῶν Λακεδαιμονίων ὁπλιτῶν εἶναι, 
 Ν, Ἀ Ε ’, 5» ΄ΝὉ 5 5» Ἂ ῪΝὉΝ ε ’ ἊΝ ἐνέκλιναν, καὶ ἀπέθανον αὐτῶν ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ περὶ 

ΜΒ Ἂν 3 

τριακοσίους. τούτων δὲ γενομένων ὁ ᾿Αγησίλαος τρόπαιον 
’ Ἁ Ν 5 Ν ’ 

ἐστήσατο. καὶ τὸ ἀπὸ τούτου περιιὼν κατὰ τὴν χώραν 
ν δ᾿. 3,» Ν ἣν 2 ν ᾿ , ᾿ , 
ΕΚΟΊΤΤΕ Και εκαξ" προς ενιας δὲ των πόλεων και προσε- 

80 βαλλεν, ὑπὸ τῶν ᾿Αχαιῶν ἀναγκαζόμενος, οὐ μὴν εἷλέ γε 

8ὅ 

3 ’ ἘΞ. Ἢ ως. 3 ’, Ν ΜΔ 5» ’ 

οὐδεμίαν. ἡνίκα δὲ ἤδη ἐπεγίγνετο τὸ μετόπωρον, ἀπῇει 
5 ΄ο ’ ε αὐτὶ Ἁ ’ 5 Ν εν δα 

ἐκ τῆς χώρας. οἱ δὲ ᾿Αχαιοὶ πεποιηκέναι τε οὐδὲν ἐνόμιζον 
» 4 "4 ’ » ’, ΄ 3 ε “ ΕἿ 

αὐτόν, ὅτι πόλιν οὐδεμίαν προσειλήφει οὔτε ἑκοῦσαν οὔτε 
» 5» ’ ’ » Ἂ », 5 Ν ὅς ’ 

ἄκουσαν, ἐδέοντό τε, εἰ μή τι ἄλλο, ἀλλὰ τοσοῦτόν γε χρό- 
- ’ 4 “Ἅ Ν Ν 

νον καταμεῖναι αὐτόν, ἕως ἂν τὸν σπορητὸν διακωλύσῃ 

ὁ δὲ 
"-“ ’ 3 Ν Ν ’, » ,ὔ ΄ 

τοῦ συμφέροντος. ἐγὼ μὲν γάρ, ἔφη, στρατεύσομαι πάλιν 

δὰ ἡ) 9 “- ΕῚ ΄ φυν ποῦ γα ΄, , 
τοῖς ᾿Ακαρνᾶσιν. ἀπεκρίνατο ὅτι τὰ ἐναντία λέγοιεν 

“ Ω ἮΝ κἄν , - ᾧ τα Ἃ ΄, ΄ 
δεῦρο εἰς τὸ ἐπιὸν θέρος - οὗτοι δὲ ὅσῳ ἂν πλείω σπείρωσι, 

τοσούτῳ μᾶλλον τῆς εἰρήνης ἐπιθυμήσουσι. ταῦτα δὲ εἰπὼν .μ ῆς εἰρήνη μήσουσι. ταῦ 
» ,’ .“-. 3 » ’ ͵ ε ὕὔ ἃ 3» ἈΝ 

ἀπήει πεζῇ δι’ Αἰτωλίας τοιαύτας ὁδούς, ἃς οὔτε πολλοὶ 
3» » ,’ ’ 5 “ἡ 5 ’ὕ 5 »“"» ͵ἅ 

οὔτε ὀλίγοι δύναιντ᾽ ἂν ἀκόντων Αἰτωλῶν πορεύεσθαι" 

ἐκεῖνον μέντοι εἴασαν διελθεῖν - ἤλπιζον γὰρ Ναύπακτον 

864 8.8 Πη1551165 Πυγ]οα ἔγοιη οἱονα- 
{ἰοπ5; εΓ 11. 4. 16. --- μικροῦ ἔδεον 
εἶναι: ο΄, ΡΙΑἴο, 4οϊἱ. 80 ἃ πολλοῦ δέω 
εν ἀπολογεῖσθαι. Ἡ. 745 Ὁ. --- ἐν χερσὶ 
εἶναι: “Γ. 111. 4. 14 εἰς χεῖρας ἦλθον. --- 
ἀπέθανον περὶ τριακοσίους : 866 ΟἩ ἸΪ. 
4. δ. 

12. τὸ ἀπὸ τούτον : ἵπιπιεαταίεἶ 
αἴον ἰμί8. ὙΠΟ «τῦ., 88 ἴῃ τὸ νῦν, τὸ 

ἔπειτα. Ο «180 νἱῖ. 2. 44 τὸ μέχρι τού- 
του, ὅτ. γν. 2. 388 τὸ ἀπὸ τοῦδε. (. 141, 

ν. 8.--- ἔκοπτε καὶ ἔκαε: οΥ {π6 ἙἘπρ. 
ξαγτίοα γα απα βινογα. ---- τὸ μετόπω- 
ρον: ῬΓΟΡ. οὗ 991 Β.6. 

18, εἰ μή τι ἄλλο; 1Π6 ΚΈΠΟΤΆΙ πο- 

τἴοη οἵ αοίμ 18 ἴο 6 ππάογβίοοα, ἃ5 
οἴΐθη τι οὐδὲν ἄλλο ΤΟ] ον ὈῪ ἤ. 
Η. 612. 

14, ἀπήει.... ὁδούς : {Π6 ΤΘΆΒΟΠ ἔῸΓ 
185 οποοβίηρ {Π15 ΟΠ οα] τουΐθ 15 

δίνθη Ρϑ]ον.--- Ναύπακτον: {1ΠἸ|6Π ἴῃ 
Ῥοββθββίοῃ οἵ {π6ὸ Δομαθαμβ. “ΠΠ18 

ἴονγη, {π6 πιο οτη Τ᾿ ϑραπῃΐο, ὈΘΙ ΟΡ πη 

ΟΥΡΊΠΑΠΥ ἴο Δοίο!α, θαῦ ἴῃ {Ππ6 {1Π16 
οὗ {π6 {π|γτὰ Μοββθηΐδη γᾶ Ῥοββοββϑα 

ῬγΥ {πΠ6 ΟΖοϊΐδῃ Τμοογίδηβ, μ86 ῬΘΘη 
ΟΟ]ΟΙΪΖοα τ] Μοββομΐδηβ ἴῃ 455 Β.0. 
ὈΥ Αἰπροηβ, Δπα νγὰβ ἀπσίηρ ὕΠ6 ῬοΙο- 
ῬΟΠΠοβίδη ΔΓ 8Π ἱπηροτίαπί βίαίοη 

οὗ τπ6 Αὐποπίδη ἤθοῦ, Οὐ Τὰς, 1, 
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» -»" ’, - » Ε] “ 

αὐτοῖς συμπράξειν ὥστ᾽ ἀπολαβεῖν. 

ἘΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 

ἐπειδὴ δὲ ἐγένετο 
ΕΝ -“- 

κατὰ τὸ Ῥίον, ταύτῃ διαβὰς οἴκαδε ἀπῆλθε: καὶ γὰρ τὸν 
95 ἐκ Καλυδῶνος ἔκπλουν εἰς Πελοπόννησον οἱ ᾿Αθηναῖοι 

ἢ 

10 

18 

ΕΣ ’ ,’ ε , 5 » 4. 

ἐκώλυον τριήρεσιν ὁρμώμενοι ἐξ Οἰνιαδῶν. 

Παρελθόντος δὲ τοῦ χειμῶνος, ὥσπερ ὑπέσχετο τοῖς 
᾿Αχαιοῖς, εὐθὺς ἀρχομένου τοῦ ἦρος πάλιν φρουρὰν ἔφαινεν 
.Ἃ Ν » ΄“- ε Ἀ ᾽ ’ ᾿ ’ Ἁ 

επιτους Ακαρνανας. οι δὲ αἰσθόμενοι, και νομισάᾶντες διὰ 

ῳ, 6 ΄ ΄ Ν ΄ 5 ε ΄ ΕῪ - 
τὸ ἐν μεσογείᾳ σφίσι τὰς πόλεις εἶναι ὁμοίως ἂν πολιορκεῖ- 

«ε Ν ΄- Ν “Ὁ ΄ 4 » 

σθαι ὑπὸ τῶν τὸν σῖτον φθειρόντων ὥσπερ εἰ περιεστρατο- 
πεδευμένοι πολιορκοῖντο, ἔπεμψαν πρέσβεις εἰς τὴν Λακε- 
δαίμονα, καὶ εἰρήνην μὲν πρὸς τοὺς ᾿Αχαιούς, συμμαχίαν 

Ν Ν Ν ’ 9 ’ Ἁ Ν Ἁ Ν 

δὲ προς τους Λακεδαιμονίους ἐποιηῆσαντο. καιτα μεν περι 

» ΄-“ ν ’, 

Ακαρνᾶνας οὕτω διεπέπρακτο. 
5» Ν ΄“ , Ν Ν »» , 

Εκ δὲ τούτου τοῖς Ἄακεδαιμονίοις τὸ μὲν ἐπ᾿ ᾿Αθηναίους 
ΝΈ ὦ. ες ’ ᾽ ὃ ’, ΕῚ Ἀ 53 "» θ 

ἢ ἐπὶ Βοιωτοὺς στρατεύειν οὐκ ἐδόκει ἀσφαλὲς εἶναι ὄπισθεν 
΄ὕ ΄ ΄ ΄ ΄ ν ΄ 

καταλιπόντας ὅμορον τῇ Λακεδαίμονι πολεμίαν καὶ οὕτω 

μεγάλην τὴν τῶν ᾿Αργείων πόλιν, εἰς δὲ τὸ Ἄργος φρουρὰν 
΄ 

φαίνουσιν. 
ε π ἋΝ ’ 5» Ν » μ᾿ » » ΄ὰ 

ὁ δὲ ᾿Αγησίπολις ἐπεὶ ἔγνω ὅτι εἴη αὐτῷ 
ε ’ ΄Ὁ ΄“- Ν . ’ ΄΄ » ». 

ἡγητέον τῆς φρουρᾶς καὶ τὰ διαβατήρια θυομένῳ ἐγένετο, 

103; 11. 83. Αὐ {πὸ οἷοβθ οἵ {μπαὶ 
ὙΓΔΓ [Π6 ΤΟ  ἀΔΘΠΠΟΠΙΔ 5 ΟΧΡΟΙ]οα {Π6 

Μρββοηΐδηβ ἴσοιη Ναὰὺρδοίαβ, ἀπα {Π|6 
ΤΟΥ Π8 τοραϊηθα ρΡοββοδβίοη, Αἴζου- 

ννᾶγάξ, ΠΚὸ (δ᾽ γάοῃ, 1ἔ ΒΘΘΙῚΒ ἴο Πᾶγθ 
Ρδββϑα ἱπίο {η6 μαπᾶβ οἵ {πὸ Δοἤδο- 
Δη8; οΓ ἸΙοά, χν. 75. -- συμπράξειν: 
866 ΟΠ [Ϊ. 32. 13, δο. Δροβι αι ἃ8 
810}. --- ἀπολαβεῖν: τεσονον", ---- Ῥίον: 
ἃ ῬΓΟΙΠΟΠΙΌΤΥ ἰπ Αοίο]ϊα, ορροβὶίο {παῖ 

οὗ 16 βΒ8 Π|6 πᾶ πὶ ἴῃ Δοαρα; Α150, 

ἴον 1Πὰΐ σθάβοῃ, οἈ]] θα ᾿Αντίρριον. 
7. ΑἸδαποο ὦ ΑἈσαγπαπία ιὐἱὴι 

ϑρατία (1). δεοοπαὶ ἐαροαιιοηι οΓ 116 

δ Ρρατγίαηβ αηαϊηδὲ Αγηοβ, ταν Κίπς 

Αγεδίρο! δ. ΤΊ ρἱοίψ πὰ ῥγοιυσεβ8 ὁ 

ἐμ ψοιηρ κΚίηῳ (2 --Ἴ}. 

1, ἔφαινεν; 86, ΔΑΙρΟΒΙΙ 8, ἃ8 18 51- 

βοΙΘΠΓν ΟἸΘΆΓ το] ὥσπερ ὑπέσχετο 
(ς 6. 135). ΤΠ ονοπίβ Ῥο]οηρ ἰὸ 

9300 Βα. ἘῸΥ {πὸ Θχργθββίοῃ, 566 ὁὴ ἰϊΐ, 
2. 25), τος διὰ... εἶναι : ϑόδιεο, 17 {Π6 11 
ἤοΙα5. οσὸ Ἰαϊὰ νναβίο, {πὸ ν δὰ πὸ 
Τοοά, βίποθ οἵ οοῦγβο {πον σου] ποῖ 

οὈίαΐϊη Ὁ Ὁ 568. --- πολιορκεῖσθαι : ὑδ 
δἰοοκαα ει, οὐ, ν. τ. Ὧ; 4. θ1. -- συμμα- 

χίαν : ἀΟΌΡΕ]Θ855. ὁ {ΠῸ ἰθυπβ 46- 
τηδηδοᾶ 6. 4. 

2, καταλιπόντας : ἈΡΓΤΟΘΒ ΜΓ} {ΠῸ 
οπμἰοα 500]. οἵ στρατεύειν. --- ̓ Αγη- 
σίπολις : 566 0 2. 9. --- ἡγητέον : ΡΓΟ- 
ἉΡῚν Ὁν αἰγοοζίοη οἵ ἴπ6 θρίοσβ. ΤῊΪ8 
ἈΡΡΘΔΓΒ ἴο παγνὸ ῬΘΘὴ ΠΪἷ8 ἢγβί ἀρΡΘᾶγ- 

ἍΠΟΘ 88. ΘΟΙΠΙΠΙΔ ΠΟ Γ-Π-ΟΠΪοῖ οἵ {ῃ6 
ἉΓΤΗΥ͂. --- διαβατήρια: 5606 ΟΠ [ἰϊϊ. 4. 
Ὁ, --- ἐγένετο : 566. οἢ ἰἰϊ. 1.17. --- τὸν 

--- 
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9 Ν 5 » ’ὔ Ἁ ’ὔ » ’ ἊΝ ἐλθὼν εἰς Ὀλυμπίαν καὶ χρηστηριαζόμενος ἐπηρώτα τὸν 

θεὸν εἰ ὁσίως ἂν ἔχοι αὐτῷ μὴ δεχομένῳ τὰς σπονδὰς τῶν 
᾽ ’, ν » ε ᾽ὔ ἊἊ «ε ’ » Φν 6 ’, 5 

Ἀργείων, ὅτι οὐχ ὁπότε καθήκοι ὁ χρόνος, ἀλλ᾽ ὁπότε ἐμ- 

βάλλειν μέλλοιεν Λακεδαιμόνιοι, τότε ὑπέφερον τοὺς μῆνας. 

ὁ δὲ θεὸς ἐπεσήμαινεν αὐτῷ ὅσιον εἶναι μὴ δεχομένῳ σπον- 
5» “ὦ » 5» ἥ Ἀ » 

ἐκεῖθεν δ᾽ εὐθὺς πορευθεὶς εἰς 
20 

» 5 ’,’ ε , δὰς ἀδίκως ὑποφερομένας. 
Δελφοὺς ἐπήρετο αὖ τὸν ᾿Απόλλω εἰ κἀκείνῳ δοκοίη περὶ 

τῶν σπονδῶν καθάπερ τῷ πατρί. ὁ δὲ ἀπεκρίνατο καὶ μάλα 
[Ὁ] κατὰ ταὐτά. καὶ οὕτω δὴ ̓ Αγησίπολις ἀναλαβὼν ἐκ Φλι- 

25 οὔντος τὸ στράτευμα, ἐκεῖσε γὰρ αὐτῷ συνελέγετο, ἕως πρὸς 

τὰ ἱερὰ ἀπεδήμει, ἐνέβαλε διὰ Νεμέας. οἱ δ᾽ ᾿Αργεῖοι ἐπεὶ 
»» 5 ’ ’ » ν Ἧ, “Α(' ἔγνωσαν οὐ δυνησόμενοι κωλύειν, ἔπεμψαν, ὥσπερ εἰώθεσαν, 
5» , ὔ ’ ε , ’ ε Ἁ 

ἐστεφανωμένους δύο κήρυκας ὑποφέροντας σπονδάς. ὁ δὲ 
3 Ὡ » ’, ν » -“ “ “ , 

Αγησίπολις ἀποκρινάμενος οτι οὐ δοκοῖεν τοῖς θεοῖς δικαίως 

θεόν: 1... Ζοι8.--- ὁσίως ἂν ἔχοι: 48 
ὅσιον εἶναι ὈΘΪον ; οΥ Οὐγγ. ΥἹ]]. κα. 260 
ὁσίως ἂν ὑμῖν ἔχοι τοῦτον θύειν. --- μὴ 
δεχομένῳ: Θοαπῖν. ἴο εἰ μὴ δέχοιτο, {Π6 

Οἴααβθ Ῥοὶπρ δὖ {Π6 βᾶτηθ {π|0 {Π6 
Ἰοσῖοαὶ βυθ]. οἵ ὁσίως ἔχοι. ὅὃ0. 4150 

ἴῃ {Π6 ΔΗΒΎΘΙ οὗ {Π6 ΟΥΔΟΪ6. --- καθή- 
κοι, μέλλοιεν : 5606 0 ἀποχωροῖεν 6. 9. 

-- ὅτι... μῆνας : [{Π6 {Ππ|6 ΠΟΙΓΘ τη ΔΥκΚοα 
ἃ5 ἀρῇἤπιίο (ὅ χρόνος) 15 ΟἸΘΑΥΥ {πᾶ 

οὗ οογίαϊη ἔρβεϊνα!]β σου ΠΟ [0 {Π6 
Τουίδη Γϑορ, ἀαγΙηρ γν ΒΙῸΟ ἢ ΌῪ πγτ{8]} 

ἈΡΥΘΟΙΘηῦ {ΠΡΓῸ νγὰβ ἃ σοϑββαίίοη οἵ 

ΠΟ. 165. ϑὅ΄η0θ, ΠΟΥΘΥΘΥ, {ΠῸῪ ΓΟΙῸ 

ῬΓΟΡΘΌΙΥ πού 411] οϑ]γαίθα αὖ {πὸ 
ΒΆ1η0. {{πὴῸ Ὀγ {Π6 αἸρσθηῦ ὈΓΆΠΟΠΟ5 

ΟΥ̓ [Π6 Το Δ 8, Ὁ νὰ ῬΟΒΒΙΌ]Ὸ ἔοσ {Π6 

ΑΓρῖνοβ ἴο Δρροϊηΐ ἴπϑῖη δὖ {ΠῸῚ]Γ οοη- 

γϑηΐθπθθ. Ῥ.Υθοίβοὶν ψηᾶὺ [Θβίϊνἃ}5 

{Π6856 ψοΥΘ οαῃηπούῦ 6 ἀρίοσμϊηθί. --- 
ὑπέφερον : τηυδὲ ΠΟΙ Τηθδη ρμίεαα α5 α 
Ῥτείεχε; οΥ. ν. 1. 29 ὑποφορά, 53. 21. --- 

ἐπεσήμαινεν : 80. Ζοιι5 ἴῃ ΟἸνΙηρΐα, 
ὙΠῸ δὖἡ᾽΄Νϑ {18 {{π|606 σᾷγθ [18 ΟΥ̓Δ ΟΪ65 

ΟΠΪΥ ΤΠ͵ΟῚΙΡ]] 510}}8 ἴο Ὅ6 ΟὈΞΟΓΥΘα ἴῃ 

{Π6 γ᾽ ῦ Πη5; ὙΠΘΓΘαΒ5. ὈΘΙΟ πγἷὸ Πᾶν 6 

ἀπεκρίνατο οἵ ἴπθ 16 ]Ρῃϊο ΑΡΟ]]Ο, γΠῸ 
γοποῃβαῖθα 8Π ἈΠΒΥΘΙ ἴῃ ΜΌΓΩΒ. --- 
καὶ μάλα: 566 οῃ ἴΪ. 4. 2. --- κατὰ ταὐτά: 
ΘΟΓΓΘΒΡΟΠΑΒ 5 ΓΟ] ν [0 καθάπερ (1.6. καθ᾽ 
ἅπερ). ατοίθ σοιμμηθηΐβ ΟΝ {Π6 ῬΊοι5 

ἀοχίουιν 5πον πη ἴῃ ροίπρ' ΔΠπΠ4 σίνῖηρ 

{Π656 ΟΥ̓Δ 0165, [πΠ6 σταίαϊζοιιβ ἃπα 5β8ΐβ 
ἀδίκως οἵ {π6 ΟἸ ΠΡ Π ΓΟΒΡΟΠΒΘ, ἃπὰ 
1Π6 ΠΑΓΠΊΟΗΪΟ ἰοπάοπου οἵ {Π6 Ἰοδαϊπηρ 

ααρβίϊοη αἱ ΤῸ ]Ρ 1. “415 {Πῖπθ ορίη- 

ἴοη ἡ {πὸ αιθβίϊομ οἵ {ΠῸ ΠΟΙν ἔγθθ 
ἴῃ6 βᾶ1ηθ 8ἃ45 ἱἰπαΐ οὔ {ῃγν ἔδίπον 

(ἀθυ5)1}’ “Μοβί ἀθοϊάοα!]ν {πὸ βαπηρ,᾽ 
ΓΘΡΙΙΘα {πὸ ροα." (ΟἹ Ατῖβι, Πλεί. 2. 
25) ᾿Αγησίπολις ἐν Δελφοῖς ἠρώτα τὸν 

θεὸν πρότερον κεχρημένος ᾿Ολυμπίασιν, 

εἰ αὐτῷ ταὐτὰ δοκεῖ ἅπερ τῷ πατρί, ὡς 
αἰσχρὸν ὃν τἀναντία εἰπεῖν. 
3. Φλιοῦντος : ΠΟῪ ΟἸΟΞΘΙΥ 4116 ἴο 

ραγία ; 566 οἢ 4. 1. --- πρὸς τὰ ἱερά: 
ῖ.6. ἴῃ ΟἸ τρία πα Τ)6]ΡΉ]. --- ἔπεμψαν 

ες ὑποφέροντας : 566 0 ἴΪ. 4. 57. 
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80 ὑποφέρειν, οὐκ ἐδέχετο τὰς σπονδάς, ἀλλ᾽ ἐνέβαλε καὶ 
Ἀ 5 ’ πῊ» ’, Ν 5 Ν ἂν 

πολλὴν ἀπορίαν καὶ ἔκπληξιν κατά τε τοὺς ἀγροὺς καὶ ἐν 
-“ -“ “} 

πόλει ἐποίησε. δειπνοποιουμένου δ᾽ αὐτοῦ ἐν Αργείᾳ ΤΊ) Ἵ ᾿ 

τῇ πρώτῃ ἑσπέρᾳ, καὶ σπονδῶν τῶν μετὰ τὸ δεῖπνον ἤδη 
Ν Ν » 

γενομένων, ἔσεισεν ὁ θεός. καὶ οἱ μὲν Λακεδαιμόνιοι ἀρξα- 
“ ’ , ν Ν Ν 

8δ μένων τῶν ἀπὸ δαμοσίας πάντες ὕμνησαν τὸν περὶ τὸν 
-“ χω « ιν “ » » , 

Ποσειδῶ παιᾶνα" οἱ δ᾽ ἄλλοι στρατιῶται ῳοντο ἀπιέναι, 

ὅτι καὶ Αγις σεισμοῦ ποτε γενομένου ἀπήγαγεν ἐξ Ἤλιδος. 

ὁ δὲ ᾿Αγησίπολις εἰπὼν ὅτι εἰ μὲν μέλλοντος αὐτοῦ ἐμβάλ. 

λειν σείσειε, κωλύειν ἂν αὐτὸν ἡγεῖτο - ἐπεὶ δὲ ἐμβεβληκό- 

40 ἐπικελεύε (ζει " καὶ οὕτω τῇ ὑστεραίᾳ θυσάμε τος, ἐπικελεύειν νομίζει: καὶ οὕτω τῇ ὑστεραίᾳ θυσάμενος 

7 

΄ἮῸ Π ὃ “ ε ἴω » ’ 5 Ν ’ -. ὃ Ἀ Ν 

τῳ ιἱοσειόωνι Ἤἤγειτο ου πορρω εις ΤΉΡ χώραν. ατεὸενεωστι 

΄“ 9 , 5 ’, » ΝῊ 2 , 

τοῦ ᾿Αγησιλάου ἐστρατευμένου εἰς τὸ Λργος, πυνθανόμενος 

ὁ ̓ Αγησίπολις τῶν στρατιωτῶν μέχρι μὲν ποῖ πρὸς τὸ τεῖχος 
ν ε» ’ ’ Ν “Ὁ Ν ’ » ’, 

ἤγαγεν ὁ ᾿Αγησίλαος, μέχρι δὲ ποῖ τὴν χώραν ἐδήωσεν, 

- 
4, τῇ ᾿Αργείᾳ: 8ς, γῇ. -- σπονδῶν 

τῶν κτὲ.: {πὲ αὔογ-αἰἰπηον ἰἰδαιοη 5 δοϊης 
ποῖῦ πιαείο. Ἐν {πὸ ουβίοιῃ, εὐ ϑ΄ψηιρ. 
2. 1.--- τῶν ἀπὸ δαμοσίας : 566 ΟΠ. 5. 
8. --- παιᾶνα: 506 ΟἿ ἰΪ. 4. 17. Το 

Ῥδθδη νγ88 βιηρ ἴο ῬΟΒοΙ θη ἃ5 ΔΌ ΠΟΥ 

οὗ {πὸ οἁτπασακο. (ΟΝ τὰ. Ἡοηι- 
οσὶς οριποῖβ ἐνοσίχθων, γαιήοχος, ἈΠ 

ἴπ Ἰαίου Δα ΠΟΓΒ σεισίχθωνν. --- ὥοντο 
ἀπιέναι : ἐλοιισίι {6} τοοιὶ ἤπαῦθ ἰὸ 
τοϊμάταιυ, ΑΒ δοκεῖν 5508 0 5θοηὶ 

ΝῊ ΟΥ ποοοβϑαγη, 80 οἴεσθαι, ἡγεῖσθαι, 

νομίζειν 5Β' ΙΓ το πη ΠΕ ΟΥ̓ ποσοββατη. 

ΟΠ ν. τ. 15 οἴεσθε καὶ ὑμεῖς ταῦτα πάντα 
καρτερεῖν. ---- ὅτι καὶ ἾΑγις: οεὙ 1ἰ]. 2. 
“24 --- εἰ σείσειε: {πΠῸ ορί. (ἰπβί. οἵ 
ἔσεισε) ἃ8 ἃροΐ, ἴῃ ἱπᾶϊτ. αἴ8ο. οὗ δὴ 
ἘΠΙ͵ΘᾺΪ σΟΠ 0 σα ΒΟΛΓΟΟΘΙΥ 6 ὁοΥ- 

τοοῖ.. Οὐὕὅὄ. ΟΜΤ. δ; Η. 9856 85. Βυϊ 

ἃ ΤΪΧΟΩ͂ ΓΟΓΠὶῚ οὗ ΟΟΠΩ͂. ΤΙΔΥ 6. ἃ8- 
Βαπηοί. 

ὅ. καὶ οὕτω : ἃ[Έ(ΟΓ ἃ Ρατίϊο,, οὕτω ΟΥ 
οὕτω δή 18 ἴτοα., θα ποΐ καὶ οὕτω ἃ8 

ΠΟΙΟ, --τ οὐ πόρρω: 10 πορ. 18 ἀουθί- 
{ὰ}; ΤῸΓ βίποο Ὁ ἈΡΡΘΔΓΒ {τ πὶ {πὸ 
ΤΟ] ον πη ρ ἐπα τ ΑΙ ΟΒΙΡΟ 5 νγὰ8 θΘηΐ ἢ 

οὐἰάοίϊηρ Δ βΊ ατι5, ἀπ βίποο {πὸ 1δἵ- 

ἴον πιδᾶ γαναροα {πὸ ψ Π0]6 οοππίτν (ἡ 
4.190), οὐ πόρρω, ἴῃ {πὸ 56η86 Οὗ ποΐ γᾶν, 
ΘΟΥ]α τ οῖου ΟΗΪῪ ἰο {Π18 ἄγ᾽ Β ΤΠΠΆΓΟΝ,. 
- μέχρι ποῖ: τῷ ἰο τυἱαὶ μοΐπὶ. μέχρι 
18 πβο υν11}} ποῖ, ἃ8. οἰβούποσο ἹΠ 
ῬΓΟΡ. ῬὮΓΆΒΟΒ; 866 05 3. 9.ὡἁ (ἡ 

ῬΙαΐο, Ογσίας, 487 ὁ ἐπήκουσα βουλευ- 

ομένων μέχρι ὅποι τὴν σοφίαν ἀσκητέον 

εἴη. --- ὥσπερ πένταθλος : αβ α εἰαπι- 

Ῥίον, ργαοιβοεὶ ἐπ {6 ρμεπία ον (Υ ΠΟ 

οοηβίβίοα οἵ Ἰοαρίηρ, {πγονῖπρ {Π|Ὸ 
7ανο!η, Πασ] ηρ {πὸ αἴδβοιβ, Γαπηΐηρ, 

ΠΩ͂ ἩΓΟΒΕ ΠΡ), δίσῖνοβ ἴὸ ουᾶο 118 
ΘΟ ΡΟΙΙΓΟΥ ἴῃ 680] Βούογαὶ Ῥαγί, 80 

ΑρΟΒΙΡΟΙ ΙΒ βίσονο ἴο ΒΌΓΡΑΒΒ. ἴῃ ΘΥ̓ΟΓΥ͂ 
τοβροοῦ 8 ΡΟ 04] ορροπομΐ, Α ρμοβί- 
Ιαβ. ΟἿ νυ. 3. 30 ᾿Αγησίλαος δὲ τοῦτο 
(1.6. τὰ ἀοαίῃ οὐ ΔροΒΙΡΟ] 15) ἀκούσας 
οὐχ ἣ τις ἂν ᾧετο ἐφήσθη ὡς ἀντιπάλῳ 
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΄ ,ὔὕ ’, δ ΑΝ Ν ᾿ς ε ’ὔ 9 »" 

45 ὥσπερ πένταθλος πάντῃ ἐπὶ τὸ πλέον ὑπερβάλλειν ἐπειρᾶτο. 
Ἂν τ ’ ’ 5 Ν ΄ ,ὔ Ν Ἀ 

καὶ ἤδη μέν ποτε βαλλόμενος ἀπὸ τῶν τύρσεων τὰς περὶ ὁ 
ἢ - ͵ ,ὔ ᾽,ὔ “" ῃ, ν » ,ἅ ΄-“ 

τὸ τεῖχος τάφρους πάλιν διέβη: ἦν δὲ ὅτε οἰχομένων τῶν 
Α͂ » ’ » Ἁ Ἀ ν 5» Ν “ 

πλείστων ᾿Αργείων εἰς τὴν Λακωνικὴν οὕτως ἐγγὺς πυλῶν 
»“.ν ν 6 Ν “ , 3, »-“ Ε] , 

προσῆλθεν, ὥστε οἱ πρὸς ταῖς πύλαις οντες τῶν Ἀργείων 
53 ’ ν ων »“ ε ,ὕ » “Ἁ ’ 

50 ἀπέκλεισαν τοὺς τῶν Βοιωτῶν ἱππέας εἰσελθεῖν βουλομέ- 

νους, δείσαντες μὴ συνεισπέσοιεν κατὰ τὰς πύλας οἱ Λακε- 

δαιμόνιοι: ὥστ᾽ ἠναγκάσθησαν οἱ ἱππεῖς ὥσπερ νυκτερίδες 

πρὸς τοῖς τείχεσιν ὑπὸ ταῖς ἐπάλξεσι προσαραρέναι. καὶ 
» ᾿ κι ’ ε “ 5 Ὑ ’ὔ ὃ ὃ 

εἰ μὴ ἔτυχον τότε οἱ Κρῆτες εἰς Ναυπλίαν καταδεὸραμη- 
’, , “᾿ Ν » , »».. ᾽ὕὔ 

55 κότες, πολλοὶ ἂν καὶ ἄνδρες καὶ ἵπποι κατετοξεύθησαν. 

-ι 
Ε] Ν 4 Ν Ν ε Ν “4 Ε] ΄“ ἐκ δὲ τούτου περὶ τὰς εἱρκτὰς στρατοπεδευομένου αὐτοῦ 

πίπτει κεραυνὸς εἰς τὸ στρατόπεδον " καὶ οἱ μέν τινες πλη- 
’ ε ὃ Ν Ν 8 θ ̓’ » , » ὃ Ἀ ὔ 

γέντες, οἱ δὲ καὶ ἐμβροντηθέντες ἀπέθανον. ἐκ δὲ τούτου 
’ ΄’,΄ ’ ’, 5 Ἁ Ὁ Ν “ βουλόμενος τειχίσαι φρούριόν τι ἐπὶ ταῖς παρὰ Κηλοῦσαν 

“ Ἁ »" 

60 ἐμβολαῖς, ἐθύετο - καὶ ἐφάνη αὐτῷ τὰ ἱερὰ ἄλοβα. ὡς δὲ 

τοῦτο ἐγένετο, ἀπήγαγε τὸ στράτευμα καὶ διέλυσε, μάλα 

πολλὰ βλάψας τοὺς ᾿Αργείους, ἅτε ἀπροσδοκήτως αὐτοῖς 
.) “ 

ἐμβαλών. 

5 Καὶ ὁ μὲν δὴ κατὰ γῆν πόλεμος οὕτως ἐπολεμεῖτο. 1 

κτλ. ---- ἐπὶ τὸ πλέον: τοῦδ, ζιν ]εῦ; ΑΥ̓ΡΟΒ. ---καταδεδραμηκότες: 0η ἀαἩ ἐτ- 

τιι86ρα Δαν. τι ὑπερβάλλειν. 
6. πάλιν διέβη κτέ.: λααϊΪ ἰο τϑογο 85 

{διὸ ἐγεποήιεξ. --- οἰχομένων : δείπῳ αὐβοηίΐ 
ΟΠ ἤογανϑ, ἴῃ ΟΥΟΥ {πᾶ {Π6 1,.Δοοαδ6- 
τπΟΠἶ8Πη5 τηϊρΐ ΠΑ ΓΟ ΑΥΡῸΒ 

το ἀοίθηα {ΠῸῚῚ Οὐ [ΟΥΓΙΓΟΥΥ. -- συν- 

εἰσπέσοιεν : τιιδι τη αἰοπα τοῦδ {Πιοηι. 
- προσαραρέναι: ΘἸΞΘΎΠΘΤΘ ΟἾ]Υ ἴῃ 
ῬΡΟΘΙΥ ; ΠΟΘ ὙΠ ΠΠΠΠΟΤΟΙΒ οἴροί, 

με ἐπα τὐαἱϊα (ἸἸΚ6 Ἰ»αῖ5).. --- Κρῆτες: 
1.6. ἈΤΟΠΟΙΒ (ΟΥ̓ 2. 10) βουνίηρ ἴῃ {Π6 
ΤιΑΟΘἀδθιημ ἶ8 ΤΥ. ΤΠῸ6 ΟὙθίδ 8 

ὝΘΙΘ ΠΙΘΓΟΘΠΑΤΥ ΒΟΪΠΊΘΙΒ ἃ8 ΘΑΥΥ 88 
{Π6 5101 Π14π ΕΧρθαϊοη ; οὐ Το. νἹ]. 

57. -- Νανπλίαν : 1.6. [πΠ6 βραρογί οἵ 

Ῥεαμιοῖ; οἷς 5 18} χ: 8.1. 

Ἴ. εἱρκτάς: 8η ΘΠπο]οβθα βρβ86θ, οἵ 
ταῦ βου ψὸ ΚπΟΥ ποῖ, Ὀοΐοσθ {Π6 

ΟἸτγ, ΠραΤ {Π6 γγὰ}158. 10 18 ἴακθὴ ὈΥ 
ΒΟΙῚΘ ΘΟΙΠΠΙΘη δ ίΟΥΒ ἃ8 ἃ ῬΤΟΡΘΥ ΠΟΊΈΗ. 

- οἱ μέν τινες : 566 ὁη 4. ὃ. --- Κ ηλού- 
σαν: ἴπ ϑίταθο νἱ], Ρ. 582 Κήλωσσα, 
4150 Κοίλωσσα, ἃ τηοτππηίαϊη ἴῃ 1Π6 ἴθοτ- 

τΐοσυ οὗ ῬΆὨΠ118. --- ἐμβολαῖς : ρα88ε5, 
Ραΐ 566 4150 οἡ 3. 10, 12. --- ἄλοβα: 566 
ΟἹ 11]. 4. 15. -- ἀπροσδοκήτως : ὈδΟΔτ56 

οἵ {π6 ἀβι8] τη πηη1ν ἔγοτη ΠΟΚ{11- 
{165 ἀασίηρ ἃ ΠΒΟΙΥ πηοηΐῃ ; 566 ὁ 2. 

ΟΠμδΡ. 8. «43εν {6 ναί ο77 Οπίάιιϑ, 
Ῥλανπαδαξιις απ ΟὍποπ ἤεε {{6 πιαγὶ- 
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᾽ κυ δὲ ’, “). » ΄ Ν Ν θ Χλ “ Ν 
εν ῳ επαντα Ταῦτα ἐπράττετο, Τα κατα ὕαλατταν αὖ και 

Ν Ν , ’ὔ ’ ’ Ν -“ 

τὰς πρὸς θαλάττῃ πόλεις γενόμενα διηγήσομαι, καὶ τῶν 

πράξεων τὰς μὲν ἀξιομνημονεύτους γράψω, τὰς δὲ μὴ ἀξίας 
λόγου παρήσω. πρῶτον μὲν τοίνυν Φαρνάβαζος καὶ Κό- 

Ν , Ν “ 

νων, ἐπεὶ ἐνίκησαν τοὺς Λακεδαιμονίους τῇ ναυμαχίᾳ, περι- 
’ Ν Ν ’ Ἀ Ν Ν » ΄ 

πλέοντες καὶ τὰς νήσους καὶ πρὸς τὰς ἐπιθαλαττιδίας 
’ ,ὔ Ν ε Ν Ε] ’ Ν 

πόλεις τούς τε Λακωνικοὺς ἁρμοστὰς ἐξήλαυνον καὶ παρε- 
“ Ν ») -“ 

μυθοῦντο τὰς πόλεις ὡς οὔτε ἀκροπόλεις ἐντειχιοῖεν ἐάσοιέν 
τε αὐτονόμους. ἜΤΗ. ΄ - Ψ ΄ ΟΨ 

οι ὃ ακουοντες ταῦυτα ἥδοντό ΤΕ Και’ εἐἾἼἼ- 

’ Ν ἕξέ θύ Ἂ»Ἤ “ Φ ΄’ Ν 

ἥνουν καὶ ξένια προθύμως ἔπεμπον τῷ Φαρναβάζῳ. καὶ 
Ν ε ’ Ν ’ » ,’ ε - Ἀ 

γὰρ ὁ Κόνων τὸν Φαρνάβαζον ἐδίδασκεν ὡς οὕτω μὲν 
ἴω Ὁ“ » ΄“ ε ’ ’ » » Ἀ 

ποιοῦντι πᾶσαι αὐτῷ αἱ πόλεις φίλιαι ἔσοιντο, εἰ δὲ δου- 

λοῦσθαι βουλόμενος φανερὸς ἔσοιτο, ἔλεγεν ὡς μία ἑκάστη 
πολλὰ πράγματα ἱκανὴ εἴη παρέχειν καὶ κίνδυνος εἴη μὴ 

ν “ “- “ καὶ οἵ Ἕλληνες, εἰ ταῦτα αἴσθοιντο, συσταῖεν. ταῦτα μὲν 
οὖν ἐπείθετο ὁ Φαρνάβαζος. ἀποβὰς δ᾽ εἰς Ἔφεσον τῷ 

Ν ’ ὃ Ν ’, Ἷ 5» - Ν 53 

μεν Κόνωνι ους τετταράκοντα τριὴηρεις εις “Ὥστον εἰπεὲεν 

» ΄Ὁ ΡῈ Ἁ ΄Ὁ ’ 9... Ν ε “Ὁ » ’ Ν 

απάανταν, αὐυτος δὲ πεζῇ πταρῇξει ἐπι Τῇ αὐτου αρχῆν. και 

{ἶπιθ οἰϊίο5. ὥοηι ϑραγίαη τιΐο (1, 2}. 

Ορεναΐοηβ πεαν ἀν ηάϊια. ἀφαίΐηδ! 1) γε η- 

ἐἰα5 (-θ). 7)εβοοηί ἀροπ 1, αὐοπία απεὶ 

Ογίλογα. Οὐπον γορε εἰ {}π6 τυα] ας ὁ 
Αἰμόηβ. πψαηοηιθηίβ ἵπ {1 (ἔμ ὁ 

Οὐοτίπιλι (1--11).. 7λὸ ἢνβί ποηοι ἑα ον 

Υ ρεασθ ὃῃ «ἀπιαϊοί ας (132-15). 7ηι- 

Ῥτίβοπιηθπί Γ᾽ (Ὅπου. “Γλίϑγοι αἰογεαϊεεὶ 

δῃ ϑεσιάδαβ, απαὶ κἰαίη (10-10). ϑ'ραν- 
απ ἐαρεαϊιοη ἰὸ Ποῦ. ἽΤΤοἰοιίας 

ἐαρίμγεβ απ ΑΙδμεπίαη ἐημαάγοι (20-- 

24). Ζλναβηνιάνβ ἴα {πὸ ΠΠοἰϊεβροηὶ 

(ὩΡ, 260), απεὶ αἱ Ἐηταπίίηι (27}; λιὶς 

υἱοίογῃ αἱ Δίοιηνιπα (28, 290}, απαὶ αἀ5- 

βαϑϑίπαϊΐοη αἱ Αβροπάιις (30). Απα-- 

ἐδύτι5. παγηιοδὶ αἱ ΑΡηάτς (531-33 9}.; ἐ[6- 

“αιεὰ δὴ Πρλιογαίοδ, απὰὶ δἰαίη (84-- 

30). 
1, ὁ... πόλεμος : ΘΟΠΙΠΠΟὨΪΥ ΟΔ]]οὰ 

τπ6 ΟΟτΥ π Πα τγὰσ. [ἢ {πὸ ΓΟ] ονεϊηρ, 

Χρη. ΠΆΡΓΑΙΘΒ. {ΠῸ0 ουθηΐβ οὗ {ΠῸ ὙΓΆΓ 

Ὅν 568 βίπορ 904 π.0. --- μὴ ἀξίας : ἴ0Υ 
{6 86 οἵ μή, 866 ἃ. 2385, ὃ; Η. 1026, 

- ἐνίκησαν : 86. ΟἹ ΟἼΠἸα8; εὐ 3. 10 γ΄ 
- οὔτε... τε: ἶΚὸ 1. πραὰὺθ... 

οὖ; θΐῦ {Π|185 15 ΒΠΊΡΙΟΥΙ, οὔ τε... τέ. 

2. οἱ δέ: 86. πολῖται ἱπ) 0} 16 ἰπ τὰς 
πόλεις. ---- ποιοῦντι : σομή. --- κίνδυνος 
μή: Ῥοοδαδβο κίνδυνος ΘΟμαΪη8. {Π6 πο- 
τἴοὴ οἵ Γδαν, ---- οἱ Ἕλληνες κτέ.: ἔ.6. {Π6 

Τατοροαη Οσθοῖκβ, μας ηρ ἀπ ὁπ τὸ 
{Π6 1 ἀἰββοηβίοηβ, ΘΟ] πη ἀραϊηβὺ 

{π0 ΤῬΟΥΒίηΒ; ΠΟΠΟΡ. 4͵50 4 οὐκ ἀν- 

ἔξεται ταῦτα ἡ Ἑλλάς. 

3. τετταράκοντα: οὗὨἨὨἁ {πὸ 90 «πᾶ 
ποσο νΠΙοἢ, ἀοοογαϊηρσ ἴο ΠΙοᾶ, χὶν. 

83, πον δα αἱ Οηϊά 8. --- Σηστόν: 
ὙΠ 0 ἢ Πδα ῬΘΘὴ βίποο {ΠΟῚΓ ὙἹΟΙΟΥΥ δὖ 
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20 γὰρ ὁ Δερκυλίδας, ὅσπερ καὶ πάλαι πολέμιος ἦν αὐτῷ, 
», 5 Ε] 4 » ν ε ’ 3 ’ ἈΝ ᾽ 

ἔτυχεν ἐν ᾿Αβύδῳ ὦν, ὅτε ἡ ναυμαχία ἐγένετο, καὶ οὐχ 
σ ε Ἂ, ε Ἁ 5 »Ὦ) 3, Ν ’, Ἀ 

ὥσπερ οἱ ἄλλοι ἁρμοσταὶ ἐξέλιπεν, ἀλλὰ κατέσχε τὴν 

ΓΛβυδον καὶ διέσωζε φίλην τοῖς Λακεδαιμονίοις. καὶ γὰρ 4 

συγκαλέσας τοὺς ᾿Αβυδηνοὺς ἔλεξε τοιάδε: Ὦ ἄνδρες, 
»-" » ε -“ Ἁ ,ὔ γὰ ον ΄- ’ὕ Θ »“»»ε 

25 νῦν ἔξεστιν ὑμῖν καὶ πρόσθεν φίλοις οὖσι τῇ πόλει ἡμῶν 

εὐεργέτας φανῆναι τῶν Λακεδαιμονίων. καὶ γὰρ τὸ μὲν ἐν 
ἴω » ΄, Ν ᾿ 5» Ν ’ ν 

ταῖς εὐπραξίαις πιστοὺς φαίνεσθαι οὐδὲν θαυμαστόν - ὅταν 
’ Ξ 5» “ ᾿ Α Ἃ , »“" 

δέ τινες ἐν συμφοραῖς γενομένων φίλων βέβαιοι φανῶσι, 

τοῦτ᾽ εἰς τὸν ἅπαντα χρόνον μνημονεύεται. ἔστι δὲ οὐχ 
80 οὕτως ἔχον ὡς εἰ τῇ ναυμαχίᾳ ἐκρατήθημεν, οὐδὲν ἄρα ἔτι 

5 ’, 5 ᾿ξ Ν Ἂς Ὁ ᾽, 3 ’ » ’ 

ἐσμέν ἀλλὰ καὶ τὸ πρόσθεν δήπου, ᾿Αθηναίων ἀρχόντων 
ΩΝ ,ὕ ε . 5 ἘΝ ΤΟ ΄ ΄ ς π᾿ ΄ ν 

τῆς θαλάττης, ἱκανὴ ἢν ἡ ἡμετέρα πόλις καὶ εὖ φίλους καὶ 
“ ΕἸ Ἀ “ ν Ν “ ον , Ἂχ 

κακῶς ἐχθροὺς ποιεῖν. ὅσῳ δὲ μᾶλλον αἱ ἄλλαι πόλεις σὺν 

τῇ τύχῃ ἀπεστράφησαν ἡμῶν, τοσούτῳ ὄντως ἡ ὑμετέρα 
’ὔ » ΄“ὃΌ: - 

85 πιστότης μείζων φανείη ἄν. εἰ δέ τις τοῦτο φοβεῖται, μὴ 
Ἀ ᾿ς; »“" Ν Ν ’,’ 5» ’ , 

καὶ κατὰ γὴν καὶ κατὰ θάλατταν ἐνθάδε πολιορκώμεθα, 
» ,ὕ [2 ε Ν Ν » ,ὔ 3 5 “ 

ἐννοείτω ὁτι Ἐλληνικὸν μὲν οὕπω ναυτικὸν ἐστιν ἐν Τῇ 

θαλάττῃ, οἱ δὲ βάρβαροι εἰ ἐπιχειρήσουσι τῆς θαλάττης 
ἽΨ 3 “-«. 2 ἴω ορε ’ - » ε ῬῳΥ ἢ 

ἄρχειν, οὐκ ἀνέξεται ταῦτα ἡ “Ελλάς - ὥσθ᾽ ἑαυτῇ ἐπικου- 

40 ροῦσα καὶ ὑμῖν σύμμαχος γενήσεται. οἱ μὲν δὴ ταῦτα 5 

5. Αϑροβροίδπηϊ (11. τ. 37 [{.}ὺ ἴῃ 1πῸ παπα 8 
οὗ [Π6 ΤΔοραἀδοΠἸΟΠἾ8 8. ---Δερκυλίδας: 
0 παὰ Ῥθθὴ βθηΐ ὈΥῪῚ Αρϑβιϊαιβ ἴ0 
Αβῖαᾳ ἴο δ κΚ Κποόονη {Π6Γ6 {ΠῸ ν]οίουυ 
ΟΣ ὈΓΥ {π6 ΤιΔοραδοπ οἶδ η8 αὐ Νο- 

τηθα; οὐ 3. ὃ.-- αὐτῷ: 1.6. ῬΠΑΓΠᾶ- 
ῬαΖιβ. ΕῸΓ ἴπ6 οαπδ6 οὗ [Π6 ϑιημϊίν, 
εἴδϊι..α; 9. 

4. ὑμῖν, εὐεργέτας : ἴῸΓ {πὸ ἰγδηβὶ- 
[οη ἴσοι ἀδ. ἴο 866., 566 ΟΠ 1. 9. -- 

φανῆναι: 5λοῖυ γοιιγϑείυοβ; οὔ, Ῥο]ονν, 
πιστοὺς φαίνεσθαι ρτουε ζαϊί [ι], βέβαιοι 

φανῶσι ρτγοῦυε 5ἰεαεἰ 8. ---- ἔστι δὲ οὐχ 
οὕτως ἔχον: ΘΠ ΡΠαίο ἔοσυ οὐχ οὕτως 

ἔχει. (ΟΠ 1. 6. 82, Αη. ἵν. 1. 8 καὶ ἔστιν 
οὕτως ἔχον. --- αἰ. .. ἐκρατήθημεν : {7 
(ἴο ἃνοϊᾷ βαγίῃρ δεοαιι86) ιτῦ6 τὐεγὰ 
ὑεαίεη. Ο. 221; Η. 899. --- οὐδὲν ἄρα 
κτὲ.: 80 1ὲ 18 αἰΐ οὐδὺ τυϊίΐι ιι8. ---- σὺν 
τῇ τύχῃ : αἰοπῳ τοῖϊῃ 7ογίμηο, ἱ.6. αν 6 
ΤΟ] ον ἔουίαπθ ἰπ ἐαγπὶηρ {πο ῚΓ 

ῬδΟΚΒ ΠΡΟ τι8. ΕῸΓ {Π6 ἃτί., βθ6 ἃ. 

141, ν. 1 δ; Η. θ89. --- Ξλληνικὸν 
κτὲ.: ἴμ6 ρΡογίϊοη οὗ {πΠ6 ἢθοί οἵ Οὐποη 
Δ] ῬΠΔΓΠΆΡΆΖΙΙΒ 80 ἰΘΓΙη64 3. 11 σοη- 
βἰβίθαᾳ οὐ Ῥογυβίδῃ βῃϊ08, τηϑηηθα ὈΥ 
Οατσθοκ οχῖ]685 πα νοι ῃΐθοΥΒ ; 8566 0ἢ 

111. 4.1. ( ῬιΙαῖ. Μεπει. 24 ἃ. 
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5 ᾿ » ν δ 7 3 Ν , 3 ’ θ ᾿] 
ἀκούοντες οὐκ ἀκόντως ἀλλὰ προθύμως ἐπείσθησαν " καὶ 

Ν Ν 5ὕὔ, ε Ν (λ ὃ ’ 4, δὲ 5» ’ 

τοὺς μὲν ἰόντας ἁρμοστὰς φίλως ἐδέχοντο, τοὺς δὲ ἀπόντας 
, ε δὲ λίδ ε λέ λλ .. 

μετεπέμποντο. Ο ὃε Δερκυλίδας, ὡς συνελέγησαν πολλοὶ 
Ν , Ἂ» » ἈΝ ’ Ν Ἁ ν» ’ καὶ χρήσιμοι ἄνδρες εἰς τὴν πόλιν, διαβὰς καὶ εἰς Σηστόν, 

Ἁ » ᾽ ,ὔ ᾿ » ’ » ΄Ὁ » Ν 

καταντικρὺ ὄντα ᾿Αβύδου καὶ ἀπέχοντα οὐ πλεῖον ὀκτὼ 
’ ν Ν ν ΄Ὁ » 5 

σταδίων, ὅσοι τε διὰ Λακεδαιμονίους γῆν ἔσχον ἐν Χερ- 
΄Ξ ν νν ΓΥΣῚ - " “- ἡ, ὴὶν ΄ 

ρονήσῳ, ἤθροιζε, καὶ ὅσοι αὖ ἐκ τῶν ἐν τῇ ὐρώπῃ πόλεων 
ε Ν » ,’ ᾿ ’ » ’ ’ ν 50» 

ἁρμοσταὶ ἐξέπιπτον, καὶ τούτους ἐδέχετο, λέγων ὅτι οὐδ 
» ’ 5 ΄“- ΄Ὁ 5» , ν Ν ΌΣ “59 Ἃ ΠΥ 

ἐκείνους ἀθυμεῖν δεῖ, ἐννοουμένους ὅτι καὶ ἐν τῇ ᾿Ασίᾳ, ἣ 
5» 5 ΄ὉΝ ’ » ’ . ἰοἡ » ’ ’ 

ἐξ ἀρχῆς βασιλέως ἐστί, καὶ Τῆμνος, οὐ μεγάλη πόλις 
Ἀ 5 ’ » ἂν ’ [Ὁ ’ » ω » 

καὶ Αἰγαί εἰσι καὶ ἄλλα γε χωρία, ἃ δύνανται οἰκεῖν οὐχ 
ε ’ ν ’ὔ ’ » “ Ν Ὁ » 

ὑπήκοοι ὄντες βασιλέως. καΐίτοι, ἔφη, ποῖον μὲν ἂν ἰσχυ- 
, τ “-“ ’, ’, “- δὲ ὃ ΝΥ ’ 

ρότερον Σηστοῦ λάβοιτε χωρίον, ποῖον δὲ δυσπολιορκητό- 
ἃ Ἢ κπ κ κ᾿ - 5» , ΄ 

τερον ; ὃ καὶ νεῶν καὶ πεζῶν δεῖται, εἰ μέλλοι πολιορκηθή- 
“ -" » »“ 

σεσθαι. τούτους αὖ τοιαῦτα λέγων ἔσχε τοῦ ἐκπεπλῆχθαι. 
ΤῸ χ » ὁ δὲ Φαρνάβαζος ἐπεὶ εὗρε τήν τε Λβυδον καὶ τὸν Σηστὸν 

ε΄ » » Ν ’, 

οὕτως ἔχοντα, προηγόρευεν αὐτοῖς ὡς εἰ μὴ ἐκπέμψοιεν 
Ν Ἁ ’ὔ » ’ Ν 5» , 5 Ν τοὺς Λακεδαιμονίους, πόλεμον ἐξοίσει πρὸς αὐτούς. ἐπεὶ 

Ν » » ’ ’ Ν 4 ,’ Ψ Ἂς 

δὲ οὐκ ἐπείθοντο, Κόνωνι μὲν προσέταξε κωλύειν αὐτοὺς 
ω᾿ Ν “ 3 [οἱ 

τὴν θάλατταν πλεῖν, αὐτὸς δὲ ἐδήου τὴν τῶν ᾿Αβυδηνῶν 

5. οὐκ ἀκόντως κτέ. : ΠΠτοο5 Βίσοηρτ- 
οηρα Ρν {6 δὐάϊίοι οἵ {πὸ ῬΡοβιτῖνο 
ἢ ἀλλά, εΓ ΠΟ. νἱ. 87 οὐκ ἄκλητοι, 

παρακληθέντες δέ. --- τοὺς ἰόντας ἅρμο- 

στάς: {}ι6 παγηιοκίδ το σάλιο, 86. ΤῊ ΠΘΥ 

Γγοπὶ ΟἿΠΘΥ Ῥ]αοο8. ΕῸΓ ἰέναι εοηϊο, 566 
ὁἢ 4. ὅ. --- Σηστὸν... ὄντα : Σηστός 18 
σΌΠΟΓΆΙΠΙν 6. ἃ 85 ἷ. 2. 1, Τῦ 15 πηᾶ8ο. 

4180 ἴῃ ὁ. --- ὅσοι τε κτέ.: 1.6. ἴῃ Θ0η86- 
4πθποθ οἵ {πὸ οχροάϊ θη οἵ Τ)ογον- 

1488 πιθητοηθα [1]. 2. 9. --- ἔσχον: 
οί. ---- τῶν ἐν τῇ Εὐρώπῃ κτέ.: οὐ, 1) θη. 
εἰὁ εούόπα Ὁ Λακεδαιμονίων γῆς καὶ θα- 

Μέγαρα, Αἴγιναν, Κλεωνὰς κτὲ. ---ο᾽᾿Ασίᾳ: 
866 0ῃ ἰἰϊ. ς. 19, --- Τῆμνος, Αἰγαί: Δ6- 
ΟἸτο οἰτἴ65. ἴῃ Αβϑῖα Μίμπονυ. -- ἅ: πϑαΐ. 
Ἰνοόδαβο 15 ἀηΐθοβ, 4}} τοῖοι ἴοὸ {πη ρ8. 

αι. 101, ν. 2; Η. 6038. --- δύνανται: [0Γ 

{π0 Ρ]., 506 οἢ ἷ. 1, 238. ---- οἰκεῖν : {6 
817. (10 ψν πο} ὑπήκοοι ὄντες ὈΘΙΟΏΡ8) 
ἰδ, ΟΥ̓ οοῦγβο, {πὸ ἱπμα θ᾽ απί8. οἵ {Π6 

οἰτῖο8. --- ὃ. -. πολιορκηθήσεσθαι : 
ΒΟΙΙΘ Ππαῦ ΡΘΟΙΠΑΓ ΘΧΡΓΘββίοη [07 “ {116 
ῬΙδοο στρα αἶγοβ ἴὉΓ 118 βίθρο ΒΟ 8}}}}08 

ἀπ Ἰαπα Τοτορβ." --- ἔσχε τοῦ ἐκπε- 

πλῆχθαι : ζερὲ ἱμεηι ἤονι δείηφ Ῥαπῖο- 

λάττης ἀρχόντων καὶ τὰ κύκλῳ τῆς ᾽Αττι- 

κῆς κατεχόντων ἁρμοσταῖς καὶ φρουραῖς, 

Εὔβοιαν, Τάναγραν, καὶ Βοιωτίαν ἅπασαν, 

δἰγίοκοη , ΔΌΪατν αὶ σοη. 

6. πλεῖν: ἴῸ οοπβίβ. ὙΠ γουὺ8. οὗ 

ἱπἀουίηρ, 566 α΄. 268; Η. 948, 1029. -- 



θὅ 

ΒΛΛΗΝΙΚΑ ΙΝ. 8. 28 

’ 5 Ἁ Ἁ 5 Ἁ 3 , Ν Ἁ ,' 

χώραν. ἐπεὶ δὲ οὐδὲν ἐπέραινε πρὸς τὸ καταστρέφεσθαι, 
ἘΞ Ν 80 8 » 3 Ἁ ᾿Α Ἀ ’ Β. εἰντβ 

αὐτὸς μὲν ἐπ᾽ οἴκου ἀπῆλθε, τὸν δὲ Κόνωνα ἐκέλευεν 
εὐτρεπίζεσθαι τὰς καθ᾽ Ἑλλήσποντον πόλεις, ὅπως εἰς τὸ 

ὀργιζόμενος γὰρ 
- , ΣΙ 9. δ᾿ 9 , Ν Ἀ ᾽ - 

τοις Λακεδαιμονίοις ἀνθ ων ἐπεπόνθει πέρι παντος εἐτοίεξιτο 

»» ΄σ ἰς Ν εῚ ’ 

ἔαρ ὅτι πλείστον ναυτικὸν ἀθροισθείη. 

Ε - 5 Ἀ ΄, 5. κα . ΄ Ο 
ἐλθεῖν τε εἰς τὴν χώραν αὐτῶν καὶ τιμωρήσασθαι ὅ,τι 
δύναιτο. 
΄ Ἁ Ἂν “ Ν ΄ Ν μὴ ἅμα δὲ τῷ ἔαρι ναῦς τε πολλὰς συμπληρώσας καὶ ἕενικὸν 

’ ᾿»» ε ’ ’ Ν ε προσμισθωσάμενος ἔπλευσεν ὁ Φαρνάβαζός τε καὶ ὃ 

10 Κόνων μετ᾽ αὐτοῦ διὰ νήσων εἰς Μῆλον, ἐκεῖθεν δὲ ὁρμώ- 

.] 

5 Ν ὃ ΄ , δὲ “ ᾿ μενοι εἰς τὴν Λακεδαίμονα. καταπλεύσας δὲ πρῶτον 
» Ν 5 ’ ’ Χ » » δ. ᾿Ξ, εἰς Φερὰς ἐδήωσε ταύτην τὴν χώραν ἔπειτα καὶ ἄλλοσε 

ἀποβαίνων τῆς παραθαλαττίας ἐκακούργει ὅ,τι ἐδύνατο. 

φοβούμενος δὲ τήν τε ἀλιμενότητα τῆς χώρας καὶ τὰ τῆς 
βοηθείας καὶ τὴν σπανοσιτίαν, ταχύ τε ἀνέστρεψε καὶ 
» ’ ε ἊΨ ο Α 5 -“ 

ἀποπλέων ὡρμίσθη τῆς Κυθηρίας εἰς Φοινικοῦντα. 
δὲ εν Ν ’ὔ ΄“ ’ Ιὰ Ἁ Ν 

ἑ οἱ ἔχοντες τὴν πόλιν τῶν Κυθηρίων φοβηθέντες μὴ κατὰ 
, ε ΄ 5 ’ Ἂς ’ 5» ’ Ἀ ε », 

κράτος ἁλοιϊεν ἐξέλιπον τὰ τείχη, ἐκείνους μὲν ὑποσπόνδους 
» ΄““ 5 Ν ’ ΜΠ ἤρὸς Ν 5 ’ ν ΄ῪΚ ἀφῆκεν εἰς τὴν Λακωνικήν, αὐτὸς δὲ ἐπισκευάσας τὸ τῶν 

πρὸς τὸ κτέ. : ἐοιυαγεὶ ἐΠιοῖγ 5ιιδ]7ισαϊίοη. 
- ἐπ᾽ οἴκου : 1.6. [ο Τα ΒΟΥ ΠΠπΠπὶ ; 566 Οἢ 
{π| 3.15: ἀρ υτ Πδ8»18..59::  εὐτρεπε 
ἵεσθαι: εοποϊϊϊαίε; οὐ, 12 εὐτρεπίζοι. 
- εἰς τὸ ἔαρ: “8 δοίίοη ΤΥ 6 
1πουρηῦ οΟΥἨ 85 ἰακίηρ ῬΡΙδοθ ψΠΘη ἃ 

σουίαϊη {ΠΠ|6 15. εοηὶθ ἰο; ΠΘΠΟΘ εἰς 18 

4150 τπι64 ἴῸΓ {Π6 {1π16 τυλεη, ΘΒ ΡΘΟΙΔ ΠΥ 

ἃ ἤχρᾶ οὐ οχρϑοϊρα {1π|6. (ΟἿ 6. 7, 
15.--ὀνθ ὧν ἐπεπόνθει: 56. αὖ {Π6 
Παπα5 οἵ Του 445 ΔΠ4 ΔΡΌΒΙΪΔ18 ; 

ρα τ ΘΕ Σ ἄς ἀν Λ Ί, 

Ἴ. τῷ ἔαρι: 5. οἵ 599. 8.6. -- διὰ 
νήσων: “ΤΠτΟΙρΡ {π6 ΟγοΙ 4685," 88 
ΟΡΡΟΒΘΩ͂ ἰο ἃ γογᾶρθ {πτοιρὴ {ΠῸ 
ΟΡΘἢ 8684. 850 ψἱποῦὺ {Π6 ἃτῦ. 4180 
γἱ. 2. 12. --- καταπλεύσας: 56. ῬΠΔΓ- 

ΠΆΌΔΆΖΊΙΒ. --- Φεράς : ῬΓΌΡ. {π6 ἩἨοΠΊΘσΙΟ 
ῬΏΉΘΥΔΘ, ἃ. ἴονγη ννοϑὺ οἵ ϑ ραγία, αὖ ὑπ 6 

τη οττἢ οὗὕ {π6 Νράοῃ, αὖ {πὸ πρδᾶ οἵ 

1π6 Μρββθηΐδη ρα], Ππ6 τηοάθτη ΚΑΙ- 
ἀπηᾶζα. -- τῆς παραθαλαττίας : 56. γῆς, 
ἀορθπαϊηρ ΠΡοη ἄλλοσε, ἃ5 Ρατί. ΡΘΗ. --- 

τὰ τῆς βοηθείας : 1.6. {π6 ἀΔΠΡῸΓΒ ν᾽ ΠΙΟἢ 

{ΠπΠ6 ΔΡΡΓΌΔΟΙ οἵ ἃ Ποβί]θ ἅττ ν τηϊρηῦ 

Ῥγίηρ:. --- Φοινικοῦντα : ΒΘΥΘῚ ΠΆΓΡΟΥΒ 
ΟΥ̓ {Π18 ΠΔΠΠ6 816 Τηθη οπθα Ὀν ατοοκ 
νΥΙουβ. ΤῊ ΠΑΠῚΘ Πα5 θΘΘη ὑποιιρ}ΐ 

ἴο ἱΠΊΡῚΡ 8ῃ θαυῦὶν Ῥῃοθμηϊοίδη βοί]6- 
τηθηΐ, θαὺ παν Ὀ6 ἀογϊνθα 88 ΘΒ} 
ἔροπ φοίνιξ ραΐηι. 

8. τῶν Κυθηρίων : Ρατί. ρ6ῃ. ΥΥ10}} 
οἱ ἔχοντες. --- ἐπισκευάσας : λαυΐηφ τὸ- 

ραϊγοα. --- ἁρμοστήν ; 864 8ἃ8 ἃ ΤᾺΠ6 

" 

4 

Ν Ν “ “ 

καὶ τὸν μὲν χειμῶνα ἐν τοιούτοις ὄντες διῆγον" Ἱ 

 Ἵ 

ἐπεὶ 8 
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80 Κυθηρίων τεῖχος φρουρούς τε καὶ Νικόφημον ᾿Αθηναῖον 

8δ 

9ὅ 

ε Ν ν᾽ ἰαὶ ’ ’, “ ἈΝ ’ 

ἁρμοστὴν ἐν τοῖς Κυθήροις κατέλιπε. ταῦτα δὲ ποιήσας 
Ἀ » ᾽ 8, ΄ι ’ , Ἀ 

καὶ εἰς Ἰσθμὸν τῆς Κορινθίας καταπλεύσας, καὶ παρακελευ- 
σάμενος τοῖς συμμάχοις προθύμως τε πολεμεῖν καὶ ἄνδρας 
πιστοὺς φαίνεσθαι βασιλεῖ, καταλιπὼν αὐτοῖς χρήματα 
Ψ ΕΙΣ Υ 4 γεν ᾽ ΄ ΄ . Ν 
ὅσα εἶχεν, ὥχετο ἐπ᾿ οἴκου ἀποπλέων. λέγοντος δὲ τοῦ 
Κ ’ ε μι Ψ ϑ ̓ ς Ἁ, ν Ν ’ θ ’,’ Ν 5 Ν όνωνος ὡς εἰ ἐῴη αὐτὸν ἔχειν τὸ ναυτικόν, θρέψοι μὲν ἀπὸ 
τῶν νήσων, καταπλεύσας δ᾽ εἰς τὴν πατρίδα συναναστήσοι 

’ Ν ’ ,Ὡ ’ Ἀ Ν Ἀ Ν »-“ 

τά τε μακρὰ τείχη τοῖς ᾿Αθηναίοις καὶ τὸ περὶ τὸν Πειραιᾶ 
τεῖχος, οὗ εἰδέναι ἔφη ὅτι Λακεδαιμονίοις οὐδὲν ἂν βαρύ- 

΄ Ἁ “ εὖ » Ν “ Ν » ’ 

τερον γένοιτο, καὶ τοῦτο οὖν, ἔφη, σὺ τοῖς μὲν ᾿Αθηναίοις 
κεχαρισμένος ἔσῃ, τοὺς δὲ Λακεδαιμονίους τετιμωρημένος. 
» 959 Φ Ν “ 5 ;; » Ν » ΄Ὁ ’ ε ἈΝ 

ἐφ᾽ ᾧ γὰρ πλεῖστα ἐπόνησαν, ἀτελὲς αὐτοῖς ποιήσεις. ὁ δὲ 
Φαρνάβαζος ἀκούσας ταῦτα ἀπέστειλεν αὐτὸν προθύμως 

» Ἂν, 5 ’΄ ᾿ ’ ’ 5 ἰφὰ » Ν 

εἰς τὰς ᾿Αθήνας, καὶ χρήματα προσέθηκεν αὐτῷ εἰς τὸν 
᾿ ΄ ε Ά, -ἰϑὰ ΄ . κ᾿ ΄, Ν 
ἀνατειχισμόν. ὃ δὲ ἀφικόμενος πολὺ τοῦ τείχους ὥρθωσε, 
τά τε αὑτοῦ πληρώματα παρέχων καὶ τέκτοσι καὶ λιθολό- 

Ν ΄ Ν Ψ » 5» ᾿ ΓῚ “- 
γοις μισθὸν διδούς, καὶ ἄλλο εἴ τι ἀναγκαῖον ἦν δαπανῶν. 
Φ ’, “ ΄ ὰ Ν 5 ν 9 θ -“ Ν ἈΝ ἦν μέώντοι τοῦ τείχους ἃ καὶ αὐτοὶ ᾿Αθηναῖοι καὶ Βοιωτοὶ 

Ν Ν ΄ 5» , ’ ε ,’ 

καὶ ἄλλαι πόλεις ἐθελούσιαι συνετείχισαν. οἱ μέντοι 

ΟἿΪν οὗ σΟΨΘΓΠΟΙΒ βοηΐ Ὀν ὥϑραγία 0 
ἀοροπᾶρμποϊοβ ; οἵ {πὸ ΤΉΘΡαηβ, Πον- 

ΟΥ̓́ΡΕ, Υ]1. 1. 42. 

9. λέγοντος, ἔφη: ἃ Β΄ ΠΥ ΓΑ 8ὶ- 
τη ἴσοι {πὸ σοη. 8008. ἴὸ {1π6 Πηϊίο 

ΜΟΙ ΟΘΟΌΥΒ Υἱϊ. 4. 4ἅ. Νοίθ {παὺ 9 

5ΒΠο 1 ΤΌΥπὶ ἃ ΒΙηρ]6 βθηΐξ. νυ ἢ ὁ Φαρ- 
νάβαζος ἀπέστειλεν ἃ8 ἴΠ6 ῬΓΙΠΟΙΡΆ] 

Οἴδθβο. -- ἀπὸ τῶν νήσων: [ὉΓ {116 
ΡΓΘΡ., 566 ὁ ἰϊ. 1. 1. ---- τὰ μακρὰ τείχη 
κτὲ. : ἀοβίγουθα Ὀν ΓΟΥΒΆΠαΟΥ; οὐ ἸἸ. 

2. ῶ3., 8.066 οὐ ἰϊ. 2. 19, --- βαρύτερον 
κτὲ.: Ὀθοδῦβο {ΠπῸ τηλγὶ τη βγη σί ἢ 

οἵ Αἰποηβ ἀοροπῆρα οἡ 118. ὑπο 
ἢ 16 ῬΊγαθιβ ὉΡ Τηθδη8 οἵ {Ππ|086 

γγ84}15. ϑραγίαᾳ "δ ϑασ]νῪ τϑοορηϊζοῦ 

1η18; οὐ Το. 1. 90 ΤΥ, --- προσέθηκεν: 
φαῦὸ ᾿ΐηι αἰδο, ἱπίο {16 δατηαΐη. 

10. ὁ δὲ ἀφικόμενος : ἴῸΓ {πὸ ἢγδι 
{ἰπ|ὸ, ἈΡΡΆΤΘΏΛΙν, ἴῃ 14 γρασβ; οἤ 1. 

5. 18; 11. 1. 29. --- πληρώματα : εγειοδ, 
866 ὁ ἷ. 6. 10. --- παρέχων: εὐ Π]οᾶ. 
χὶν. ὃς εἰς ὑπηρεσίαν παραδούς. --- ἄλλο 
εἴ τι: οαιὶν. ἴο εἴ τι ἄλλο. (ἡ Οην. 
νἱ. 2. 13 καὶ ἄλλος εἴ τις βούλοιτο. ὅ'66 

ΟἹ 5.10; 1]. 3.8. --τ τήν... ἅ: βοηϊθ ραγίξ. 
ΤΊο Του Ποατοπβ οὐ {Π6 ῬΊΓΑΘΙΒ ΒΘΘ ΠῚ 
ἴο πᾶνὸ Ῥϑϑη Ἰοῦς ἱποομηρ]οίο ; οὐ ν. 4. 

20 (ὁ Πειραιεὺς) ἀπύλωτος ἦν (818 

Β.0.). -- - Βοιωτοί: δ0ο. ἰοὸ ὨϊΙοά. χὶν. 

ὃς, 1π6ὸ ΤΠΘΡαηΒ. βοηῦ δ00 ψουκπθη 
(τεχνίτας καὶ λιθοτόμου-.. --- ἀφ᾽ ὧν... 
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ΒΕΛΛΗΝΙΚΑ ΙΝ. 8. 

ΑΣ 100 Κορίνθιοι ἀφ᾽ ὧν ὁ Φαρνάβαζος κατέλιπε χρημάτων ναῦς 
πληρώσαντες καὶ ᾿Αγαθῖνον ναύαρχον ἐπιστήσαντες ἐθα- 
λαττοκράτουν ἐν τῷ περὶ ᾿Αχαΐαν καὶ Λέχαιον κόλπῳ. 
ΕῚ , “ἶ Ό Σ- ,ὕ γΞ : ᾿ 

ἀντεπλήρωσαν δὲ καὶ οἱ Λακεδαιμόνιοι ναῦς, ὧν ἸΠοδάμενος 

ἦρχεν. ἐπεὶ δὲ οὗτος ἐν προσβολῇ τινι γενομένῃ ἀπέθανε, 

105 καὶ Πόλλις αὖ ἐπιστολεὺς ὧν τρωθεὶς ἀπῆλθεν, Ἡριππίδας 
’ὕ τὶ ’ Ν -“ ’ὔὕ ’ 

ταύτας ἀναλαμβάνει τὰς ναῦς. ΤΙρόαινος μέντοι Κορῶθιος 

τὰς παρ᾽ ᾿Αγαθίνου παραλαβὼν ναῦς ἐξέλιπε τὸ Ῥίον - 

Λακεδαιμόνιοι δ᾽ αὐτὸ παρέλαβον. μετὰ δὲ τοῦτο Τελευτίας 
“ἃ σὺ Ν ε ,’ “ “" ἈΝ - “" “ 7. 

ἐπὶ τὰς Ἡριππίδου ναῦς ἦλθε, καὶ οὗτος αὖ τοῦ κόλπον 

110 πάλιν ἐκράτει. 
Οἱ δὲ Λακεδαιμόνιοι ἀκούοντες ὅτι Κόνων καὶ τὸ 

“ “ 3 ’ 5» “ ’ Ἂ 5 

τεῖχος τοῖς ᾿Αθηναίοις ἐκ τῶν βασιλέως χρημάτων ἀνορ- 

θοίη, καὶ τὸ ναυτικὸν ἀπὸ τῶν ἐκείνον τρέφων τάς τε 
’, ᾿ Ν 5 -“ » ’,΄ Ν Γ. ’ὔὕ 53 

νήσους καὶ τὰς ἐν τῇ ἠπείρῳ παρὰ θάλατταν πόλεις ᾿Αθη- 
’ 5» 4 » ’ 5 "“" ’ ’ὔ 

115 ναίοις εὐτρεπίζοι, ἐνόμισαν, εἰ ταῦτα διδάσκοιεν Τιρίβαζον 

βασιλέως ὄντα στρατηγόν, ἢ καὶ ἀποστῆσαι ἂν πρὸς ἕαυ- 
ἈΝ Ν ’, Ὁ “ ’, 35 Ἃ ’ Ν 

τοὺς τὸν Τιρίβαζον ἢ παῦσαί γ᾽ ἂν τὸ Κόνωνος ναυτικὸν 
3 ’ Ν -΄ Ἃ » ’ δ 

τρέφοντα. γνόντες δὲ οὕτω πέμπουσιν ᾿Ανταλκίδαν πρὸς 
» δ ’ 5» “- “ ᾽ὕ ᾿ 

τὸν Τιρίβαζον, προστάξαντες αὐτῷ ταῦτα διδάσκειν καὶ 

8. χρημάτων: εΓ 12 ἐκ τῶν χρημάτων. --- 
ἐθαλαττοκράτουν : ἰἠθῃ 86α-ἰἰπηοεὶ 1}, 
“Ἰογα θα 1Ὁ ον δῦ {Π6 568." --τῷ κόλπῳ: 
1.6. ἴπ6 αὐ οὗ Οοτϊπίῃ. ΠΘ 58Π16 

ΘΧΡΥΓΘΕΒΙΟΠ ΟΟΟΈΓΒ 8150 29, 
11. ἐπιστολεύς : 566 ὁ ἷ. 1. 25. --- 

Ἡριππίδας : 566 οη 1.1]. --- Τελευτίας : 
ῬγΟΐΠΟΥ ΟΥ̓ ΑρΘβΙ]λπ5; 8566 ὁἢ 4. 19. 

ΕῸΓ Πιἴ8. Δρροϊπίμπηθηῦ, οὶ ῬΙαΐ, “468. 
21 μέγιστον οὖν δυνάμενος (᾿Αγησίλαος) 
ἐν τῇ πόλει διαπράττεται Τελευτίαν τὸν 

ὁμομήτριον ἀδελφὸν ἐπὶ τοῦ ναυτικοῦ 

γενέσθαι. --- αὖ πάλιν : ποῦ ἴο 6 [Δ Κοη 
ΤορϑίΠθΓ, 845 'ἴπ {Π6Ὸ ΟΥ̓Ω͂ΘΥ πάλιν αὖ, 

ὙΠΘΙΘ αὖ 15 ἴῸΓ ΘΠ Ρ]18 518 Οἢ]γν. ΗΘ 

αὖ τηργοὶν ἱπαϊοαίθβ [Π6 οἤδηρο οὗ 

ῬΘΥΒΟΠ, γγ Π116 πάλιν σῸΘΒ ν] ἢ {Π6 γ ΓὈ. 

12. Τιρίβαζον: δος. ἰο ν. 1. 28, Π6 
γγ85 5418} οὐ Ιοηΐδ, θυ 566 Π18 ἴῃ 8 

ΘΑΡδοὶίν οἵ στρατηγός οἱ Αδβῖα ΜΙΊΠΟΥ 
ἴο πᾶνε τϑοοϊγϑα {Π6 οομηδηα οὗ {Π6 
Ῥουβίδη θοῦ 4180; οὔ 17. --- τρέφοντα: 
86. χἱΓΠ τηθϑ 8. ἔπ 564. Ὀγ ῬΠΔΥΠἃ- 
ῬαΖιιβ, γγη0 δοίθα ππᾶῦθὺ {Π6 ΘΧΡΥΘΒΒ 

ΟΥ̓ΟΡ οὐ {π6 Κίῃρ ; 566 ὁῃ {|. 4. 1. 

ΤῊ ϑραγίδηβ ἈΡΡΘΑΓ ἴο πᾶνθ Ῥαβθᾶ 

{Π6ῚὉ ΠΟΡΘ οἵ βσοθβΒ ΟΝ {Π6 ῬΘΥΒΟΠΔ] 

764 ]οῦβν οὗ {πῸ βδίγαρβ. -- ̓ Ανταλκί- 
δαν: {Π6 ῬΟΙΒΟΠΆ] Θηθην οἵ Αροβί- 

14τ|5 Δ Πα ΤΠΘ ΠΟΥ ΟὗὨ {Π6 ῬΘδΟΘ- ΡΤ 

αὖ ὥρατία, νυ ῃῖο ἢ τ ]βῃθα θν ὈΡΙΠρΡΊΠρ' 

1Π6 87 ἴο 8ῃ οπᾶ ἴο ἀθργῖνο Αρϑβι- 

289 
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»“. ,ὔ 

135 τῶν πόλεων. 

ἘΞἘΕΝΟΦΩΝΤῸΣ 

-“ » ,’ “Ὁ ’ “Ὁ Ν , 

120 πειρᾶσθαι εἰρήνην τῇ πόλει ποιεῖσθαι πρὸς βασιλέα. 
ΕἼ ,ὕ Ν - .9 “ » ,’ὕ ’ 

αἰσθόμενοι δὲ ταῦτα οἱ ᾿Αθηναῖοι ἀντιπέμπουσι πρέσβεις 
μετὰ Κόνωνος Ἑρμογένη καὶ Δίωνα καὶ Καλλισθένη καὶ 
Καλλιμέδοντα. 

’ Ν ᾿, 48 Ν ΄“- ’΄ 

συμπαρεκάλεσαν δὲ καὶ ἀπὸ τῶν συμμά- 
΄ . ΄ Ὕ. κ᾿ κ 

χων πρέσβεις καὶ παρεγένοντζο απὸ τε Βοιωτῶν καὶ 

195 Κορίνθου καὶ Ἄργους. 
“Λ΄ Ἁ ΕΣ ἐπεὶ δ᾽ ἐκεῖ ἦσαν, ὁ μὲν ᾿Ανταλ- 

, »Ἁ Ν Ν ΄, ν 3 ΄, ’ ν κίδας ἔλεγε πρὸς τὸν Τιρίβαζον ὅτι εἰρήνης δεόμενος ἥκοι 
τῇ πόλει πρὸς βασιλέα, καὶ ταύτης οἵασπερ βασιλεὺς 
5» ,’ ἐπεθύμει. τῶν τε γὰρ ἐν τῇ ᾿Ασίᾳ Ἑλληνίδων πόλεων 
Λακεδαιμονίους βασιλεῖ οὐκ ἀντιποιεῖσθαι, τάς τε νήσους 

« ’ Ν Ν ΝΜ ’, 5 “Ὁ ’ 5 ’ 

180 ἁπάσας καὶ τὰς ἀλλας πόλεις ἀρκεῖν σφΐσιν αὐτονόμους 
ΕῚ ΄ » - » ΄ ΑΥΤ ΄ ΓΕ 
εἶναι. καίτοι, ἔφη, τοιαῦτα ἐθελόντων ἡμῶν, τίνος ἂν ἕνεκα ὮΜ 

“ Ἀ “Δ Ν 

πρὸς ἡμᾶς βασιλεὺς πολεμοίη ἢ χρήματα δαπανῴη ; καὶ 

ὰρ οὐδ᾽ ἐπὶ βασιλέα στρατεύεσθαι δυνατὸν οὔτε ᾿Αθη- ᾽ μ, 
ναίοις μὴ ἡγουμένων ἡμῶν οὐθ᾽ ἡμῖν αὐτονόμων οὐσῶν 

τῷ μὲν δὴ Τιριβάζῳ ἀκούοντι ἰσγυρῶς. υμ Ἵ 1ιρ ι χυρ 
ἤρεσκον οἱ τοῦ ᾿Ανταλκίδου λόγοι" τοῖς δ᾽ ἐναντίοις λόγοι 

΄Ὸ δ “" 

ταῦτ ὴν. οἵ τε γὰρ ᾿Αθηναῖοι ἐφοβοῦντο συνθέσθαι 
Ε] ’ εὺ Ν ,’ Ἀ Ἂν, ’ Ἀ ’ 

αὐτονόμους εἶναι τὰς πόλεις καὶ τὰς νήσους, μὴ Λήμνου 
3 ὧἂὲῦ Ν ͵ὔ »" -΄ -“ Ἀ 

καὶ Ἴμβρου καὶ Σκύρου στερηθεῖεν, οἵ τε Θηβαῖοι μὴ 

Ια οἵ {Π6 βΒοιγοθ οἵ 18 ἴχπηθ δπᾶ 
Ρονοσ. (Ἷ ῬΙυΐ. Αφε5. 23. “ΤῊ 5. πη18- 
βίου οἵ Δπίδ] οἰ 8. ὁοοιγγρα ἴῃ {16 

ΒΆΠΙΠΙΘΥ οἵ 92. 5.6. --- εἰρήνην ποιεῖ- 

σθαι: ἰο παῖε ρεασο, ἴον νΠ10}} εἰρήνην 

ποιεῖν 8 16 ΠΟΙΠἃ] ΟΧργοββίου, “ΠῸ 

Γρίρσθποο ἰῸ τῇ πόλει (Θααῖν. [0 τῇ 

ἑαυτῶν πόλειν τὴῖᾶν πιβι{ν τ πὰ 16. 

14. ἐκεῖ: 1.6. ἴη ΒΆΓ 8. τς καὶ ταύ- 
τῆς κτὲ. : απεὶ ἱπεϊοθεὶ 75. βιιοι ἃ ρεαςὸ 

α5 {μὲ κίπῳ μαὰ αἰϊ {πὸ {ἰπι6 αἰοείτοὶ. 

ὅθ οὐ ἰϊ. 2. ὅ5. --- ἐπεθύμει : πη- 
ΘΠδηροα ἔγοπη αἰτ. αἾ80. -- τῶν Ἕλλη- 
νίδων πόλεων: 806. ὁ 32. 1. ΤΠ 
ἉΘΓΟΠΟΙΙΥ Οἵ {Ππ|686. οἷτἴθ5. (πο ρἢ ποῖ 

᾿τπ ΠΥ ἴσο {τὶ 6}) “σα βί 8 

Βδα δἰγοδῦν οἴδοτγοα ἴοὸ Αρϑβίϊαιβ 1 
"6 νου υυὐΠγανν {ΠῸ ραυδη ΤΌΤΟΘ8 

γον βία; οὐ ὅπ. 4. 3. -- ἀντιποιεῖ- 

σθαι, ἀρκεῖν : ἀοροπά οῃ ἔλεγε, οο-οΥά. 
ννἱὉἢ ὅτι ἥκοι Ἀθονο. --- τὰς ἄλλας πό- 

λεις : 1,6. 1ΠπΠο080 Βρϑοϊ Ποα ἴῃ 16. 
15. ἰσχυρῶς ἤρεσκον : τῦεγε πιϊφλ 

Ῥίεαβεά. ---- λόγοι ταῦτα ἦν: {λὲ8 τοαβ 
Ἠιογ 6 τρογεῖς; οὐ θαι. χχ. 101 εἰ δὲ 

ταῦτα λόγους καὶ φλυαρίας εἶναι φήσει. 

- ἐφοβοῦντο συνθέσθαι: ἴῸΓ {Π|ὸ ἰηΐ. 
Αἴζου ἃ νοῦ οἵ Γοασίηρ, 806. ΟΜΊΈ. 

40, ν. 8.--- Λήμνου, Ἴμβρου, Σκύρου: 
{πόθ {πσθὺ ἰδ 8 γοσο διποηρ {Π|60 

ΘΑΥ οϑὲ δηα ἀθατγοβῦ Ῥοββθββίοηβ οἵ 

Αἰμθηβ. ΟἿ Ηὰι. νἱ. 140; πὰς. 1. 98, 
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ΒΛΛΗΝΙΚΑ ΙΝ. 8. 

140 ἀναγκασθείησαν ἀφεῖναι τὰς Βοιωτίδας πόλεις αὐτο- 
νόμους, οἵ τ᾽ ᾿Αργεῖοι; οὗ ἐπεθύμουν, οὐκ ἐπόμέζου ἂν τὴν 

Κόρινθον δύνασθαι ὡς Ἄργος ἔχειν τοιούτων συνθηκῶν 

᾿ κα κ᾿ Ψ 
καὶ σπονδῶν γενομένων. αὕτη μὲν ἡ εἰρήνη οὕτως ἐγένετο 
5» ’ Ἕν “ ΕΣ ΄ 

ἀτελής, καὶ ἀπῆλθον οἴκαδε ἕκαστος. 
Ὁ μέντοι Τιρίβαζος τὸ μὲν ἄνευ βασιλέως μετὰ Λακε- 

ὃ , ΄, θ 3 3 φ δὲ εἴάσυ δἰ ὦ ΓῚ : λ (θ 
αιμονιων γένεσ αι ουκ ασφαλες ανυτῳ Ἤγξειτο εἰναι α βᾳ 

γε μέντοι ἔδωκε χρήματα ᾿Ανταλκίδᾳ, ὅπως ἂν πληρω- 
’ ΄-“ Ἑ Ν ’ ν 5» “ ΝῚ ε 

θέντος ναυτικοῦ ὑπὸ Λακεδαιμονίων οι τε Αθηναῖοι καιοι 

σύμμαχοι αὐτῶν μᾶλλον τῆς εἰρήνης προσδέοιντο, καὶ τὸν 

180 Κόνωνα ὡς ἀδικοῦντά τε βασιλέα καὶ ἀληθῆ λεγόντων 

Λακεδαιμονίων εἶρξε. 
“Ὁ Ἁ ’, 5 ’,’ Ψ 

ταῦτα δὲ ποιήσας ἀνέβαινε πρὸς 

βασιλέα, φράσων ἅ τε λέγοιεν οἱ Λακεδαιμόνιοι καὶ ὅτι 
ΕΝ “-“ 

Κόνωνα συνειληφὼς εἴη ὡς ἀδικοῦντα, καὶ ἐρωτήσων τί 
“-“ Ν 

ἡ ποιεῖν περὶ τούτων ἁπάντων. χΧ καὶ βασιλεὺς μέν, ὡς 

166 Τιρίβαζος ἄνω παρ᾽ αὐτῷ ἦν, Στρούθαν καταπέμπει ἐπι- 
μελησόμενον τῶν κατὰ θάλατταν. 

5 ὙΥΠΟΙΠΟΥ {ΠῸῪ ΘΓ Δ]]ονγοα ἴο σϑιπηαΐῃ 

ὉΠῸΘΡ ΑΥΠΘπΙδ ΟΟΠίΓγΟοΙ ἴῃ 404 8.0. 15 

πποργίαϊη (ΟΣ Αοβομίη. 11. 70); Ρυΐ 
{ΠΟΥ 6ΓΘ συδγαηίθρα ἰο ΑἰΠθη8. ὈΥ 
{π6Ὸ Ῥοδοθ οἵ Απίδ]οιδβ ; οὔ ν. 1. 91. 
- Θηβαῖοι: {π6 ΤΠΘΡδἢ5 Πδα βοιρηῦ, 
Μἱ ΡαΓΓᾺ] διοοθββ, ἴο βαθήθοῦ ἴο 

{ποπηβοῖνοβ ὑπΠ6 Βοθούϊδη οἰζ165 ψ ΒΙῸῊ 

ΟΥΡΊΠΑΠΥ ΤΟΥ 8ἃη ἱπαοροπᾶρηΐ 

Ιϑαᾶρσιο. --- οὗ ἐπεθύμουν : Ῥτο]ορίϊο οὗ 
τὴν Κόρινθον ὡς ΓΑργος ἔχειν. (ΠΤ. 4. 

0. -- ἔκαστος : ἴῃ ΔΡῥὈΟΒ. 1} {πὸ 58]. 
οὗ ἀπῆλθον, ἴο θ6 [Δ Κοη ἴῃ ἱπηιηραϊαίθ 

ΘΟΠππθοίϊοη ΜΠ οἴκαδε, 88 Υἱϊ. 1. 22, 
16. οὐκ ἀσφαλές : 56. ὁπ. Δοσοιηΐ οὗ 

{1π6 στοαῦ ἱπῆμποποθ οὗ ῬΠΑγΠΑΡθἃΖιιβ 
νυ {Π6 Κίηρ, πα {Π6 Κἰηρ᾽β Ποβί 
ἴο ϑραγίδ. --- ὅπως ἂν προσδέοιντο: 
{π6 ορῦ. νι ἄν πη ἢπΠᾺ] ΟἸαιι868 ΒΟΥ 5 
{πᾶῦ {π6 αὐϊαϊπιηοπῦ οὗ {ῃ6 ῬΓΡΟΒο 

ὁ μέντοι Στρούθας 

15. οομἑπροηῦ ΠΡΟῸΠ οογίαϊη Οἰγοιπι- 

Βίδποοβ ; ΠοΙῸ πληρωθέντος ναυτικοῦ, 

ἴ.6. ἢ α Πεεὶ 5]ιοιιία δὲ πιαπποϑεῖ, νυ 1 ΟΝ 
βίδη8. ἃ5 ργού. ἴο προσδέοιντο ἄν, ςἤ. 
ι.40; 8. 80; 4η. νἱϊ. 4. 2. ΑΜΊ. 44, 
ν. 8, ". 116 οοιηροιπηᾷ προσδέοιντο 
1πΠ}} 1165 8 ΔΙΤΟΔαΎ οχίβίϊηρ ἀθβίσο ἴῸΣ 

Ῥϑδοο; οἤ 11. 4. ὃ. -- Κόνωνα... εἶρξε: 
πο αὐγοβίϑα πηι αὖ ϑ'αγα 18, νν ΠΠῸΓ ἢ 6 

"84 ἀδοογοα Πἴτη ; Π)]1ο4. χὶν. ὃς. Δ8 
ἴο Πῖ5. βιυρβοαιθπῦ ἴαΐθ, Δα. ΠΟΥ 1685 

αἰ ον. ὅθο Νοροβ, ΟὍποη, ὅ πομ π }}1} 

ραιη δα τοροῖὶ ἃ θαπούαπιη 1Ὁ]- 
4α1θὸ ΘΠ ΡΘΥΪΪ586. Β0ΤῚΡ!ῸὉ1 

Το Ια υαοταπῦ, οΘοηΐτα οἃ ΠΊΠΟΠ 

ΟΥ̓ ρ 5856 ΒΟΥΙΡ 510. 
17. ἄνω: τ} (αὖ 1115 ᾿πΠ]Δ πα σα Ρ 1041). 

ΟΥ̓ 10 ἀνέβαινε. --- ἐπιμελησόμενον τῶν 
κατὰ θάλατταν : 45 ΟΟΙΠΠΙΔΠΑΘΓΙ (κάρα- 
νο5) ἷἱπ Αβίαᾳ Μίποῦ; οἴ οχ ἷἱ. 4. ὃ 

-- 

- 
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2 ἘΕΝΟΦΩΝΤῸΣ 

ἰσχυρῶς τοῖς ᾿Αθηναίοις καὶ τοῖς συμμάχοις τὴν γνώμην 

προσεῖχε, μεμνημένος ὁπόσα κακὰ ἐπεπόνθει ἡ βασιλέως 

χώρα ὑπ᾽ ᾿Αγησιλάου. 
« Ἀ ’ » Ἀ ε»’ὕ’ 

οἱ δὲ Λακεδαιμόνιοι ἐπεὶ ἑώρων 
Ν Ὁ 7) Ν ε Ν Ν λ ΄-“ ») ᾿ 

100 τὸν Στρούθαν πρὸς ἑαυτοὺς μὲν πολεμικῶς ἔχοντα, πρὸς 
ἈΝ Ἁ ᾽ ’ ἰφὶ ’ ’΄, » Ἁ 

δὲ τοὺς ᾿Αθηναίους φιλικῶς, Θίβρωνα πέμπουσιν ἐπὶ 

166 λέως. 

λέ Ἀ » , 

πολέμῳ προς αυτον. ὁ δὲ διαβάς τε καὶ ὁρμώμενος ἐξ 
Φιη 99 Ν “ 5» ΄, ΄ ΄, ΄' 
Εφέσου τε καὶ τῶν ἐν Μαιάνδρου πεδίῳ πόλεων ΤΠΙριήνης 

’ » ’ὔὕ ») 

τε καὶ Λευκόφρυος καὶ ᾿Αχιλλείου, ἔφερε καὶ ἢγε τὴν βασι- 
““.“͵΄ δὲ “ ’ὔ ’, ε - ͵ 

προιόντος ετου χρόνου κατανοήσας ὁ Στρούθας 

Ν 

ὅτι Θίβρων βοηθοίη ἑκάστοτε ἀτάκτως καὶ καταφρονὴη- 
"- Ἀ 

τικῶς, ἔπεμψεν ἱππέας εἰς τὸ πεδίον καὶ καταδραμόντας 

ἐκέλευσε περιβαλλομένους ἐλαύνειν ὅ,τι δύναιντο. ὁ δὲ 
Θίβρων ἐτύγχανεν ἐξ ἀρίστου διασκηνῶν μετὰ Θερσάνδρου 

᾿τοτοῦ αὐλητοῦ, ἦν γὰρ ὁ Θέρσανδρος οὐ μόνον αὐλητὴς 
» Ἀ 5» Ν Ν » οἡ ν ’ » “Ἁ ε ἈΝ 

ἀγαθὸς ἀλλὰ καὶ ἀλκῆς, ἅτε λακωνίζων, ἀντεποιεῖτο. ὁ δὲ 
,ὔ » Ἀ » ’ ΄-“ Ἀ » ,ὔ Ἀ 

Στρούθας, ἰδὼν ἀτάκτως τε βοηθοῦντας καὶ ὀλίγους τοὺς 
πρώτους, ἐπιφαίνεται πολλούς τε ἔχων καὶ συντεταγμένους 
ε ΄ 
ἱππεας. καὶ Θίβρωνα μὲν καὶ Θέρσανδρον πρώτους ἀπέ. 

5» Ν » -' » 3 ’, Ἅ, Σ » ’ 

118 κτειναν " ἐπει ὃ ουὔυτοι ἔπεσον, ετρέψαντο καιτο ἄλλο στρα- 

τευμα, καὶ διώκοντες παμπληθεῖς κατέβαλον, ἦσαν δὲ καὶ 

οἱ ἐσώθησαν αὐτῶν εἰς τὰς φιλίας πόλεις. καὶ πλέονες διὰ 

τὸ ὀψὲ αἰσθέσθαι τῆς βοηθείας ἢ πολλάκις γάρ, καὶ τότε, 

ἄρξων πάντων τῶν ἐπὶ θαλάττῃ. --- Θί- 

βρωνα: ξ00 οἡ {{ΠΠ.- 1. ὁ, (ΟΥ̓ 1. «τ. 8, 

- ἐπὶ πολέμῳ κτέ.: 70. ἐμ μι ροδα οὕ 
δαγγ μι ὁπ τθαν απαϊηδί ἐΐηι. 

18. βοηθοίη. .. καταφρονητικώς: 
εαπιο ἴο {ἢα γέβοιθ ἱπ δαοὶι σα8ὲ (οἱ «ἰ- 

ἴ40Κ} ὑπ α αἰἰδογείου παπποῦ ἀπε βἠιοιυ- 

ἕπῃ εοπίοηιρι (ΤῸΥ {Π|Ὸ ΘΠΘΠΊΥ). --- ἀτάκ- 
τως: ἈΡΤΟΟΒ 11} {ΠῸ ΤΟΡΓΌΔΟΙ ΑἸΤΟΔΩΥ 
πὴπρ ἀσηϊηδί ΤῊ ΤΟΙ 111. 1. 8, ΤΌ, --- 

καταδραμόντας : 500 ὁ 7. θ. --- περιβαλ- 
λομένους ἐλαύνειν : 5εἶτε απεὶ φαγγὴ ὁ). 
(Φ. ΔΑ. νἱ. 3. ὁ πρόβατα πολλὰ περι- 

ἐβάλοντο. --- διασκηνῶν : τίϑίηφ 77 πι 
ἰαὐίε. ΟἿ, Ουν. ιἱϊ. τ. 88 διασκηνούντων 

γΥππουῦ ἀπ Δαν. 

το ἤρου κο ἐξ ἀρίστου, εἰε γερ. 1. αοεεϊ. 

5. ὃ’. (ΟΥΝἹ νἱῖ. 4. 90 τοὺς σκηνοῦντας, 

ἐ ιὸ νανπιηιιοίο}8. ---- ἀλκῆς κτέ. : ἰαϊὰ οἰαΐηι 

ἰο εοιγαρε, ἐπα βηιιοῖι α8 ἦε αἰγεοίεα {λα 

Αἰ ραγίαη ἨϊαΉ ΠΟΥ. --- λακωνίζων : ὙἙΠΟΥ- 
ΒΑ ΠΟΓΕΒ νὰ ἃ ἢ ΤΟΠ Δ. 

19. ὀλίγους τοὺς πρώτους : ὅςο, ἴο 
Τ) το. χὶν. οο, ΤΠ ογου πὰ α 8000,  }}}6 

διίσαι πα5 πα 000 ΠΟΡῚ 65. ἃ πα ΤΠΟΤῸ 

τπὲ Φ0,000 Ἰἰρη -ἀγπιρα ἰγοορ8. τος 

μετὰ τὺ δεῖπνον. 
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ΕΛΛΗΝΙ͂ΚΑ ΙΝ. 8. 

᾽ Ν ’΄ Ἃ ’ὔ 5» Γ. Ἁ -“ 

οὐδὲ παραγγείλας τὴν βοήθειαν ἐποιήσατο. καὶ ταῦτα 
180 μὲν οὕτως ἐγεγένητο. 

᾿Επεὶ δ᾽ ἦλθον εἰς Λακεδαίμονα οἱ ἐκπεπτωκότες Ῥοδίων 
ε Ν ΄΄ὰ Ψ. 506. " ε Φ » » ἊΣ 

ὑπὸ τοῦ δήμου, ἐδίδασκον ὡς οὐκ ἄξιον εἴη περιιδεῖν 
3 ’ « ’, ’ὔ Ν ,’ὔ ,ὔ 

Αθηναίους Ῥόδον καταστρεψαμένους καὶ τοσαύτην δύνα. 
μιν συνθεμένους. γνόντες οὖν οἱ Λακεδαιμόνιοι ὡς εἰ μὲν 

186 ὁ δῆμος κρατήσοι, ᾿Αθηναίων ἔσται 'Ῥόδος ἅπασα, εἰ δὲ οἱ 
πλουσιώτεροι, ἑαυτῶν, ἐπλήρωσαν αὐτοῖς ναῦς ὀκτώ, ναύ- 

ὌΨ δ. εὐ , ες ἔθ" ΄ αρχον δὲ Ἔκδικον ἐπέστησαν. συνεξέπεμψαν δ᾽ ἐπὶ τούτων 
τῶν νεῶν καὶ Διφρίδαν. ἐκέλευσαν δ᾽ αὐτὸν διαβάντα εἰς 

τὴν ᾿Ασίαν τάς τε Θίβρωνα ὑποδεξαμένας πόλεις διασώ- 
190 ζειν, καὶ στράτευμα τὸ περισωθὲν ἀναλαβόντα καὶ ἄλλο, 

εἴ ποθεν δύναιτο, συλλέξαντα πολεμεῖν πρὸς Στρούθαν. ὁ 
Ἁ ἣς ’ ΣΡ. ΜΕ: ’ Ν ’ Ρ] Ψ, 5» ’ 

μὲν δὴ Διφρίδας ταῦτ᾽ ἐποίει, καὶ τά τ᾽ ἄλλα ἐπετύγχανε 
ἈΝ ’ Ν Ν “ ,ὔ 3» ΄ ΄' 

καὶ Τιγράνην τὸν τὴν Στρούθα ἔχοντα θυγατέρα πορευό- 
μενον εἰς Σάρδεις λαμβάνει σὺν αὐτῇ τῇ γυναικί, καὶ 

΄ κα Ἀγ “πα . 3 »2Χ » ΡῚ ᾿" 
195 χρημάτων πολλῶν ἀπέλυσεν : ὥστ᾽ εὐθὺς ἐντεῦθεν εἶχε 

μισθοδοτεῖν. ἢν δὲ οὗτος ἁνὴρ εὔχαρίς τε οὐχ ἧττον τοῦ 
Θίβρωνος, μᾶλλόν τε συντεταγμένος καὶ ἐγχειρητικώτερος 
στρατηγός: οὐδὲ γὰρ ἐκράτουν αὐτοῦ αἱ τοῦ σώματος 

ε » 

ὁ ὃ 
ε 2 γιὲ ἥορὰκ Ἀ ὃν ΕΝ “- ν 
ἡδοναί, ἀλλ᾽ ἀεὶ πρὸς ᾧ εἴη ἔργῳ, τοῦτο ἔπραττεν. 

8. βοηθείας : {πεγ6 15. ἃ ἰδουπα ἴῃ {Π6 ἘΠῚΙΒΊΆ] 56Π86 ὑγίπφίησ ἰοφοίλον 70γ ἐΠοηι- 
ἰοχύ. Υὔἥε ΠΙΔΥ ΒΌΡΡΙΥ, “Πα ποὺ δείυεβ. --- αὐτοῖς : 1.6. ἴΠ6 ΗΠοαΐδη 
ἴδ κθη ρΡᾶτγὺ ἴῃ {π6 Ὀαίι16. 566 Αρρ. Ὃδχίϊ!θβ. 
ΤΠΗΘ δυθηΐβ παυταίθα ἴῃ 17 Εἴ, Ῥθοης 21. τὰς... πόλεις: οΛ 17. --- ἐπε- 
ἴο {Π6 γϑὰγ 992 Β.ο. 

20. οἱ ἐκπεπτωκότες: 1.6. ΟἸἸΡΆΤΟΙΒ; 
“Γ΄. ὍΘΙονν, οἱ πλουσιώτεροι. ΤΠῈ ἮΠο- 
αἀἰαπ5 Πα τϑυοϊθα ἔγομῃ {πὸ 1, οράδο- 
ΤΠΟΠΪ8η5 995 Β.6., 8πη6 αἰίδομθα {Πρχη- 

ΒΟΙν 65 ἴο (Ὅποη, 116 οὗ οοῦγβο {πῸ 

ΔαΠογοπίβ οἵ ὥραγία πα Ὅθϑθῃ Ὀδη- 

15η64 οὐ Πδὰ Ηρα ; 1)104. χὶγν. 70. --- 
καταστρεψαμένους : Ρατίϊο. ἴῃ [Π6 5656 
οὗ 1Π6 ΟὈ]. ἰηἴ. --- συνθεμένους : ἴῃ {16 

τύγχανε: 566 ὁη 5. 19. --- τὸν τὴν κτέ.: 
ποίθ ἴπ6 ογάθσ οἵ ψνογάβ. --- ὥτρούθα: 
Πογ. σθη. ἃ. 39, 8; Η. 149. --- σὺν 
αὐτῇ τῇ γυναικί: τοὐγ8 απαὶ αἰΐ; 566. οἢ 
1 2. 12: 

22. εὔχαρις : ρεγϑβοπαίίῃ αἰϊγαοίϊυε. 
- συντεταγμένος : οοἰϊεοίεε!, ταδοἰπίο, 
βἰεααγ. --- ἐγχειρητικώτερος : ΠΙ076 6ῃ- 
ἐογ ΡΥ βίης ;Σ ΟΟΟΌΓΒ ΟἾΪΥ ΠΘΓΙΘ. --- τοῦτο 

ἔπραττε; ἰο ἰμαΐ ἠξ σαυε ἠϊς 6αοἰιιδῖυο 
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244 ἘΒΝΟΦΩΝΤΟΣ 

Ν Ν 

200 Ἔκδικος ἐπεὶ εἰς τὴν Κνίδον ἔπλευσε καὶ ἐπύθετο τὸν ἐν 
΄“,“ε -“ ’ Ν -“ 

τῇ Ῥόδῳ δῆμον πάντα κατέχοντα καὶ κρατοῦντα καὶ κατὰ 
-“ Ἀ Ἀ ’ ’ ’ ’ ΕῚ 

γῆν καὶ κατὰ θάλατταν, διέπλεον διπλασίαις τριήρεσιν ἢ 
᾿ ἡ ΄ς 

αὐτὸς εἶχεν, ἡσυχίαν ἦγεν ἐν τῇ Κνίδῳ. οἱ δ᾽ αὖ Λακεδαι- 28 
᾿ » ᾿΄ τἂν ')' Ὁ 5» ’, » [4 ΕΣ σ μόνιοι ἐπεὶ ἤσθοντο αὐτὸν ἐλάττω ἔχοντα δύναμιν ἢ ὥστε 

Ἀ “Ὁ -“ 

90 τοὺς φίλους ὠφελεῖν, ἐκέλευσαν τὸν Τελευτίαν σὺν ταῖς 
’ ᾿] -. εν » ΄ι Ν» «ἡ Ν ’ «-- δώδεκα ναυσὶν αἷς εἶχεν ἐν τῷ περὶ ᾿Αχαΐαν καὶ Λέχαιον 
’ Ὁ“ Ν Ν »ν » ἰαν Ν » [ 

κόλπῳ περιπλεῖν πρὸς τὸν "ἔκδικον, κἀκεῖνον μὲν ἀποπέμ.- 

ψαι, αὐτὸν δὲ τῶν τε βουλομένων φίλων εἶναι ἐπιμελεῖσθαι 
Ἀ Ν ’ ν ’ Ν ΄Ὁ ε Ν 

καὶ τοὺς πολεμίους ὅ,τι δύναιτο κακὸν ποιεῖν. ὁ δὲ Τελευ- 
210 τίας ἐπειδὴ ἀφίκετο εἰς τὴν Σάμον, προσλαβὼν ἐκεῖθεν 

ναῦς ἔπλευσεν εἰς Κνίδον, ὁ δὲ ἔκδικος οἴκαδε. ὁ δὲ 
Τελευτίας ἔπλει εἰς τὴν Ῥόδον, ἤδη ἔχων ναῦς ἑπτὰ καὶ 
εἴκοσι" πλέων δὲ περιτυγχάνει Φιλοκράτει τῷ ᾿Εφιάλτου 

’ Ν Ψ ΄ Ε ΄ » ’ διε 

πλέοντι μετὰ δέκα τριήρων ᾿Αθήνηθεν εἰς Κύπρον ἐπὶ συμ- 
’ ΄“ ’ Ἁ 

215 μαχίᾳ τῇ Εὐαγόρου, καὶ λαμβάνει πάσας, ὑπεναντιώτατα 
δὴ ταῦτα ἀμφότεροι ἑαυτοῖς πράττοντες: οἵ τε γὰρ 
᾿Αθηναῖοι φίλῳ ᾿ βασιλεῖ ίαν ἔ ἡναῖοι φίλῳ χρώμενοι βασιλεῖ συμμαχίαν ἔπεμπον 

8. αἰϊεπίίοη, ἰμαὶ ομδ {πίη κὸ αἰά, ΟΥἤ 
ΡΙαΐῖο, ΟΥίίο 47 ἃ γυμναζόμενος ἀνὴρ 
καὶ τοῦτο πράττων. --- διέπλεον : ὁδη- 
πού 6 σογγροί, βῖποθ. 8. ΔηΔΟΟΪ ἃ ΠῸΠ 

ἰπ 16 ΒΡΙ6 βίσιοίαγο οὐ {Π|Ὸ ΟἹ τ 1508 

Ϊβ ὙΟΥΥ ΠΗΡΓΟΡΑΡ]6. ὅθο. ΔΡρ. --- 
Κνίδῳ: οἵ νι ϊο ἢ {πὸ ΤΑ ΟΟ ΠΟ ΠΟ Ϊ Δ 8 
Βθθῖ ἴο πᾶν τοί! πο ἢ ῬΟΒΒΟΒΒΙΟΙ, 

ούθὴ [16 {πὸ Ὀατ ΠΟ ἴῃ 994. 5.0. 
25. ἐλάττω ἢ ὥστε: (ἰ. 200, 2, ν. 4α; 

Η. 954. --- Τελευτίαν κτέ.: ᾿ΓΟΙΘα ἃ 8 
οουὰ πον ὙΠ γανν 18. ἥοοὶ {τὺ Πὶ 

τ1πΠ0 αὐ οἵ ΟὐτμΠ, βἴποο {πὸ Οο- 

τ τὴ Ποοῖ, νυ 1 πα Ῥοοη Πιιρα 

ουἱὐ ὈνΥ ῬΠΑΓΠΆΡΑαΖιβ, μδα αἰγοαν ο- 
Ραγίοα, απ Τθομαθὰπ) γὰἃ8 ἴῃ {11Ὸ 

μπαηπἶ5 οἵ {πΠῸ ϑϑραγίδηβ; εὐ 11]. -- τῷ 
κόλπῳ: 8660 ὁ 10. --- περιπλεῖν : 80, 

ῬοΟΙΟΡΟΠΠθβιβ, Ἡρτὸ Ὀορὶῃ {Ππ|Ὸὸ ουοπίβ 
οἵ 990 8.0. -- ἀποπέμψαι: ἰο 5επὰ 
λοηιο. 

24. μετὰ δέκα τριήρων : ΓΆΤΟ [ῸΓ 
δέκα τριήρεσιν. --- ἐπὶ συμμαχίᾳ τῇ Εἰὐ- 
αγόρον: 701 {{6 μιιροβε Γ᾽ αἰάϊηφ Ευ- 
αἀηοΐαϑ, ἘΝΆΡΟΓΑΒ. δ ἃ ἀπά ογίακΚοη 
ἴο Βι ͵] θοῦ ἴο ΠἰΠΊ56 11 {πῸ ΠΟ] ἰβ]απα 
οἵ ΟὙρτγαβ; Ῥαὺ 115. ΟἸτἴ05. δα ἐπγπρᾶ 
ἴο {πὸ Ῥογβίδη Κίηρ [Ὁ ΠΟΙΡ, ὙΠΙΟΝ 
νὰ 5 συδηςοα {Πο. (Ἷ Ἰ)1οἅ. χὶν. 98. 
-- δή: Βίγοηρ ΠΘΠ8Β {Ππ|ὸ ΒΡ ] αἰἶνο. --- 
ἀμφότεροι πράττοντες : ἃ Κἰπα οἵ Πποπι. 
ΌΒυς ΘΑΒΥ οἵ ΟΧΡΙαπμδαίοη Ὀοοδαδβο {Π6 
80}. οἵ {π0 Ῥγίποῖρα] οἴδιβο ἰβ ἰη- 
οἸπἀοα ἴῃ {πὸ 5]. οὐ {πὸ ρΡαγίϊο,; εὐ 
11. σ. 19, ---ασυμμαχίαν: ἀρδίτγαοσι [ῸΓ 
οοπο͵ρίο, ἃ8 ἴῃ Υἱ. 1.19, 8506 οἢ 97. τς 
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ἘΕΛΛΗΝΙΚΑ ΙΝ. 8. 

Εὐαγόρᾳ τῷ πολεμοῦντι πρὸς βασιλέα, ὅ τε Τελευτίας 
Ἶ Α Ν Ν “ 
Λακεδαιμονίων πολεμούντων βασιλεῖ τοὺς πλέοντας ἐπὶ τῷ 

290 ἐκείνου πολέμῳ διέφθειρεν. ἐπαναπλεύσας δ᾽ εἰς Κνίδον 

καὶ διαθέμενος ἃ ἔλαβεν, εἰς Ρόδον αὖ ἀφικόμενος ἐβοήθει 
ἌΑ ἈΝ ε ΄“ ΄ς- 

τοῖς τὰ αὑτῶν φρονοῦσιν. 
Οἱ δ᾽ ̓ Αθηναῖοι νομίσαντες τοὺς Λακεδαιμονίους πάλιν 

’ ἴ, » “Ὁ ’ » ϑ' 

δύναμιν κατασκευάζεσθαι εν Τῇ θαλάττῃ, αντεκπέμπουσι 

225 Θρασύβουλον τὸν Στειριέα σὺν τετταράκοντα ναυσίν. ὁ δ᾽ 
ἐκπλεύσας τῆς μὲν εἰς Ρόδον βοηθείας ἐπέσχε, νομίζων οὔτ᾽ 
ἂν αὐτὸς ῥᾳδίως τιμωρήσασθαι τοὺς φίλους τῶν Λακεδαι- 

»-» Ἁ ’ὔ’ Ἁ 

μονίων τεῖχος ἔχοντας καὶ Τελευτίου σὺν ναυσὶ παρόντος 
’ 5 “ σαν, ἧς ἈΝ ’, ΄, ε Ν “ 

συμμάχου αυτοις, οὐ αἂν τους σφετέρους φίλους ὕπο τοις 

230 πολεμίοις γενέσθαι, τάς τε πόλεις ἔχοντας καὶ πολὺ πλεί- 
3, Χ Γ.. ’ » νι Ἂς «ε ,’ 

ονας ὄντας καὶ μάχῃ κεκρατηκότας ' εἰς δὲ τὸν Ἑλλήσπον- 
, ὯΝ οἷν Ν ἐ5 ΄ ΄ 9... 7 

τον πλεύσας και οὐδενὸς ἀντιπάλου πάροντος ἐἔνομισέ κατα- 

» » “ ’ὔ 5» ’ 

πρᾶξαι αν τι ΤΊ πόλει ἀγαθόν. 
Ν᾽ ὙΓΟ Ν χ ᾿Ν 

και ουὐτῶ δὴ πρωτον μεν 

καταμαθὼν στασιάζοντας Μήδοκόν τε τὸν Οδρυσῶν βα- 

235 σιλέα καὶ Σεύθην τὸν ἐπὶ θαλάττῃ ἄρχοντα ἀλλήλοις μὲν 

διήλλαξεν αὐτούς, ᾿Αθηναίοις δὲ φίλους καὶ συμμάχους 
5 Μ ’ ᾿. Ν ε ἊΣ ὍΝ Α 5» Ἂ ’, 

ἐποίησε, νομίζων καὶ τὰς ὑπὸ τῃῇ Θρᾷκη οἰκούσας πόλεις 

ἐπὶ τῷ ἐκείνου πολέμῳ: ο" 17 ἐπὶ πο- 
λέμῳ πρὸς αὐτόν, ἀπ ἐπὶ συμμαχίᾳ τῇ 

Εὐαγόρου θονΘ. 83,586 οη 1]. 2. 22. --- 
διαθέμενος : 8566 ΟΠ 5. 8. --- τοῖς τὰ 
αὑτῶν φρονοῦσιν : ἐλε ρατίϊδαπ5 οΓ ἐιΐηι- 
οἰ απαὰ ἐξ σομπίτῃ. ΕῸΤ αὑτῶν, 5866 Οἢ 
6. 4 ἑαυτούς. 

25. πάλιν δύναμιν : βίποθ {π6 ῬΑ {16 
οἵ Οπιάπβ πον πα δ πὸ ἢροί οἵ 
᾿πηροτίδποο. --- Θρασύβουλον: 50η οἵ 
Τγοῦβ, οὗ {π6 Αἰο ἄθπηθ ϑεἰσῖα, {ΠπῸ 
οὔζιπθηοηθα Δο]νοσο οὗ ΑἸΠΘΠ5 
ἔτοπι {Π6 ὑγσάπην οἵ {πΠ6 ΤῊϊτίγ. ΤΠΘ 
ὭΔΙΠ6 οἵ [Π6 ἀ6Πὴ6 15 Δα 64 το αἰδβίϊη- 
δυΐϊβῃ Πἰπη ἔγοπη ἢ8 ΘΟΠΙΘΠΊΡΟΓΆΓΥ 
ΤὨΓΑΒΥΡα]8 οὐ ΟοἰγίίαβΒ. Οὐ ν. 1. 

20. --- τετταράκοντα ναυσί: {16 ἢγδί 
ΘΟΠΒΙ΄ΘΓΆΡ]6 ἢθοῦ βοηῦ ουὖ Ὀγ ΑἰΠΘη8 
βίποο 405 Β.6., 4η6, 1 15 ἴο 6 ποίρα, 

που ὺ ἃἰα ἔτοπι Ῥοσβίδ. --- τεῖχος : 
ΤΙΟΔογΒ (Χχὶν. 99) 041158 10 φρούριον. -- 

σφετέρους : 5806 οἡ 24 αὑτῶν. --- ὑπὸ 
τοῖς πολεμίοις : 566 οὁῃ ἴΪ. 3. 40. --- τὰς 
πόλεις: ἴῃ ἃ ΠΙΔΠΠΘΙ ΔΗ Πού10 8} ἴο 
τεῖχος. 

206. οὐδενὸς... παρόντος : Π)6ΓΟΥ]}]- 
445 ΔΙοπθο πᾶ γϑιηδί θα αὖ Πἰβ ρΡοβὺ ἃ8 

Βατιηοβύ οὔ ΑΡγάμπβ, Ραΐ Πδᾶ πὸ ἢθροί; 

ς. 8 Τῇ, - Ὀδρυσῶν ... Σεύθην : 566 
Οἢ 11]. 2. 2. --- τὰς ὑπὸ τῇ Θρᾷκῃ κτέ.: 
ἴ.6. [16 ατθοκ ἴον ηβ ἴῃ ὑπ6 ΤἬγδοϊδῃ 
ΟἸΠΘΥΒΟΠΉ6Β18, ΤῊΘ 5018] ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΠ 
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240 ἘΒΝΟΦΩΝΤῸΣ 

Ἑλληνίδας φίλων ὄντων τούτων μᾶλλον προσέχειν ἂν τοῖς 
᾿Αθηναίοις τὸν νοῦν. 

40 ἐν τῇ ᾿Ασίᾳ πόλεων διὰ τὸ βασιλέα φίλον τοῖς ᾿Αθηναίοις Τῇ ᾿ μ] 
“5 , » ΄, ΣΙ ΄ Ν , “- ᾿ 
εἶναι, πλεύσας εἰς Βυζάντιον ἀπέδοτο τὴν δεκάτην τῶν ἐκ 

τοῦ Πόντου πλεόντων. μετέστησε δὲ ἐξ ὀλιγαρχίας εἰς τὸ 
δημοκρατεῖσθαι τοὺς Βυζαντίους, ὥστε οὐκ ἀχθεινῶς ἑώρα 
ὁ τῶν Βυζαντίων δῆμος ᾿Αθηναίους ὅτι πλείστους παρόντας 

946 ἐν τῇ πόλει. ταῦτα δὲ πράξας καὶ Καλχηδονίους φίλους 
΄ὕ "» ,΄, ν ΟΥ ΤΟΊ ΄,ὕ 5» 

προσποιησάμενος ἀπέπλει ἔξω τοῦ “ὡλλησπόντου. ἐπιτυ- 

χὼν δ᾽ ἐν τῇ Λέσβῳ ταῖς πόλεσι πάσαις πλὴν Μυτιληναίων 
’ » » » ’, » “ » Ἀ » ,, 

λακωνιζούσαις, ἐπ᾽ οὐδεμίαν αὐτῶν ἤει, πρὶν ἐν Μυτιλήνῃ 
5 Ν “ -“ -“" 

συντάξας τούς τε ἀπὸ τῶν ἑαυτοῦ νεῶν τετρακοσίους ὁπλί.- 

250 τας καὶ τοὺς ἐκ τῶν πόλεων φυγάδας, ὅσοι εἰς Μυτιλήνην 
,’ Ἁ » ἰφὶ Ν ’ Ἀ 2 

καταπεφεύγεσαν, καὶ αὐτῶν δὲ Μυτιληναίων τοὺς ἐρρω- 

μενεστάτους προσλαβών, καὶ ἐλπίδας ὑποθεὶς τοῖς μὲν 
Μυτιληναίοις ὡς, ἐὰν λάβῃ τὰς πόλεις, προστάται πάσης 

-“ σῷ. εν Ἁ 

Λέσβου ἔσονται, τοῖς δὲ φυγάσιν ὡς ἐὰν ὁμοῦ ὄντες ἐπὶ 
η , “- ΄ ΕΣ ν»ν Ψ 

δῦ μιαν ἑκάστην των πόλεων ιωσιν, ἱκανοὶ εσονται απαᾶντες 

ΠῚ Ν ΄ ΣΙ ων ω ᾽ 3, » ΄ὔ ε 
εις τας πατρίδας ἀνασωθῆναι, τοις ὃ αυ ἐπιβάταις ως 

5. 8. αἱ ἐπὶ τῆς Θράκης πόλεις, Β66. ὁ ἸΪ. 

2. Ὁ. ὑπό, 1 106 οογγοοῖ τοδαάϊπρ,. 18. ἴο 
Ὀ6 φκϑὴ ἴῃ ἰ15 ἸΙοοδ] τηρδηϊηρ, ἴῸΓ {ΠῸ 

ἰάρα οἵ βθ)θοῖίοπ 18 το  αἰγθα ποῖ ΠῸΓ 
Ὀν {Π6 ἴδοῖβ ΠῸΡ ὈΓΚ {Ππ|0 ΘΧΡΙΘΒΒΙΟΗ. --- 
οἰκούσας : ἱπίτ., 5εή ει, δἰμιαίεί (οἵ 
ΟἰΕ168}).; 80 4180 Υἱῖ. 1. 9. 

27. πόλεων : 86. ἐχουσῶν καλῶς. --- 
πλεύσας κτέ.: δος, ἴο Ἰ)θπι. χχ. 00, 

Ατοποθῖαβ ἀπα Ἡργδο ἀθ5 σαν ῸΡ ἴὸ 

ΤΉ γαβυ θα] 8 ΒΖ τη}, Ὑν ἴ0}}, Κὸ 

{πὸ ουβίοτῃ- ΠΟ δ6 Ρογίβ ὁ {πο ΗΠ 6]108- 
Ροπί (οἰ. τ. 22), Ῥγον!οῦβὶν θΟΙ]ο Πρ 
ἴο Ατποη8, παὰα ΤΓᾺ]]Ὸὴ ἰπίο {πὸ μαπαβ 

οὗ {6 ϑραγίδηβ, αὐτοῦ {ΠπῸ ἀἰβαβίου αὐ 

ΔΛοροβροίδιη!. ΟΥἹ ἰϊ. 2. 1 ΥΊ --- ἀπέ- 
δοτο: πο ἵδαγιηοα οὐδ πο οοΟἸ] οιίοι 
οὗ {116 {{{]16. --- μετέστησε; οὐ 1]. 2. ὃ. 

- ὀλιγαρχίας : ΡΓΟ). οὴθ οἵ {π0 ἀθο- 
ἈΓΟΛΪΘ5. ΘΒ Ὁ] 1504 Ὀγ ΓΠυνβαπάον; οὐ 
1ϊ. 2. 1; 1. ς. 19, -- οὐκ ἀχθεινῶς ἑώρα: 
08 τοί ΒΟΥ ἴο 866. 

28. Καλχηδονίους: εΓ' ἰϊ. 2. 2. -- 
ἐπιτυχὼν κτὲ.: λαυΐπφ ὕοιιπαὶ αἰ εις 
οἰκίο5 ἵν 1,βΡοδ, ἐασοορί {᾿ Δ χε οπθαηδ, 

ἰο δ γϊονεϊ ἰὸ ϑραγία. το πρίν : {116 

Οἴαιιβο, 8ὸ θοραῃ ἀπ ἰπίογγιρίοα ὈΥ 

ΠΕΠΠΘΤΟΙΙΒ. ῬΑΓΪΟΒ., ἰδ ποῦ οαυτὶθᾶ 
ΤΠ γοῖ] ΒΚ ππι γον, θαν 18 ἱ ΚΘ 
ἊΡ π᾿ ΠΟΘΙ ἔοτη ὉΥ ταῦτα δέ, ογ 1. 
6. 4. --- καταπεφεύγεσαν : ἴοΓ {Π|0 [ΌΓΠῚ, 
800 (. 101, 4, ν.; Η. 808 ὁ. -- ἀνασω- 

θῆναι: ἀνά 8. πιδρᾶ νὴ 0} τοίογθποθ ἴὸ 

{πὸ τοΐαση ΠΌΠΊΟ. --- ἐπιβάταις : 1.6. 1:6 
400. πορ!ϊῖο8. ΤῸ ὕΠπγθθ ΟἸ 5808. ἴο 

ὙΠΟ ΤΉΓΑΒΥ ὈΔ]8. ΤΏΔ ΚΒ. ῬΓΟΠΙΪΒ8 

νι» ν ΄ κ ἢ εὐνὴν 
ἐχόντων δὲ τΤτούυτων ΤΕ καλως και τῶν 21 
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. ΒΛΛΗΝΙ͂ΚΑ ΙΥ. 8. 

φίλην Λέσβον προσποιήσαντες τῇ πόλει πολλὴν εὐπορίαν 
χρημάτων διαπεπραγμένοι ἔσονται, ταῦτα δὲ παραμυθησά- 

μενος καὶ συντάξας ἦγεν αὐτοὺς ἐπὶ Μήθυμναν. Θηρίμα.- 

260 χος μέντοι, ὃς ἁρμοστὴς ἐτύγχανεν ὧν τῶν Λακεδαιμονίων, 
ε »᾿ Ν Α ’ ’ ΕῚ 5 Ἀ » 

ὡς ἤκουσε τὸν Θρασύβουλον προσιέναι, τοὺς τ ἀπὸ τῶν 
- “- ’ Ν ᾽ς, 

αὑτοῦ νεῶν λαβὼν ἐπιβάτας καὶ αὐτοὺς τοὺς Μηθυμναίους 
ς. ἂᾧῷ . ΄, 5 ’ » ’, 5 ’ 

καὶ ὅσοι Μυτιληναίων φυγάδες ἐτύγχανον αὐτόθι, ἀπήντων 
παν ὦ 
ἐπι Τὰ οβρια. μάχης δὲ γενομένης ὁ μὲν Θηρίμαχος αὐτοῦ 

266 ἀποθνήσκει, τῶν δ᾽ ἄλλων φευγόντων πολλοὶ ἀπέθανον. 
5 Ν ΄ ΝΝ Χ ΄ - ΄, » χ - 
εκ δὲ τουτοῦυ τας μὲν ΤρΡΟσΉγαάγετο των πόλεων, εκ δὲ των 

οὐ προσχωρουσῶν λεηλατῶν χρήματα τοῖς στρατιώταις 
ΕΝ » Ἐν 
ἔσπευσεν εἰς τὴν Ρόδον ἀφικέσθαι. 

ν 35.ϑΜ,. Οὃἄἕ'Ψ Ἀ 5» ΄“ 

οπτως ὃ αν και εκει 

ε 5 ’ Ν ’ὔ Ξ 5» Ὺ 

ὡς ἐρρωμενέστατον τὸ στράτευμα ποιήσαιτο, ἐξ ἄλλων τε 

210 πόλεων ἠργυρολόγει καὶ εἰς Γλσπενδον ἀφικόμενος ὡρμί. 
5 Ν 5» ,, ’ Ἥ Ἂν ἂν » ΄“-“. 

σατο εἰις ΤΟν Εὐρυμέδοντα ΠποΟΤτάμον" ἤδη ὃ εχόοντος αὐτου 

’ Ἀ ΄“ Ε] ’ 5 ’, 5» “. 

χρήματα παρα των Ασπενδίων, ἀδικησάντων Τι εκ των 

5 ΄“ “ Ὁ“ ᾿] ’ ὧν, ’΄ »“ 

αγρων των στρατιώτων, ὀργισθέντες οἱ Ασπένδιοι ΤῊς 

νυκτὸς ἐπιπεσόντες κατακόπτουσιν ἐν τῇ σκηνῇ αὐτόν. 

ΔΤΘ ΠΑΠΙΘΑ͂ 1 {Π6 58Π|6 ΟΥΩΘΥ 848 Ὀ6- 
ἔογϑ. --- τῇ πόλει : 1.6. ΑΙΠ 618. 

29. φυγάδες ἐτύγχανον : πἰπουΐ 
Ραγίϊο., 85. 3. 9. --- ἀπήντων : {π6 Ἰορ]- 
ο4] 500]. 15 Του Δ Ο5Β ἃπᾷ {π6 
ΘΟΧΙΪΘΒ; 566 ΟΠ ἱ. 1. 10. 

50. τῶν οὐ προσχωρουσῶν : ΔΙΠΟΠΡ 
ἴμοβθ νγὰβ Μρίμγηηπα ; εἰ ΠΙοά. χὶν. 
94. -- ἔσπευσεν κτέ.: «αἴξοῦ πὸ πδᾶ 
οοἸ]οοΐρά 5ῃ105 ἔγοιῃ ΟἸΪοβ δπα Μγί!- 
Ιοπθ; οἰ Ὁ ]οά. ἐδία. --- ὅπως δ᾽ ἄν : 566 

ΟΠ 10. Τα ουοηΐίβ οὗ 989 8.0. 5661 
ἴο Ῥορῖπ ΠΟΙ. --- ἠργυρολόγει: 56. ἴπ 
ΟΥΘΙ ἴο οὈΐαϊη ΡΔΥ Ι͂ῸΓ Πὶβ 50] 615, 
βῖποθ ἢ α]Ἰ4 ποῦ Γθοθῖγθ ΒΡΡ 1165 ἔγοπῃ 

Βοῖηθ. Α ἔδίδὶ ἀρἔθοϊ 1π {Π6 τη] ΑΓῪ 
βυϑίθμι οὗ Αἰμθπηβ ἀυτίησ {Π15 ΟΘη ΤΥ 

1ΔΥ ἴῃ ἴμ6 ἔδι!υγα ἴο ΡᾺῪ [118 ΔΓΙΏΪΘΒ 

ΤΟΡΌΪΑΥΙΥ, {Π6 σδιι565 οἵ ὙΠΟ ΘΙ 
[Π6 Βα πα ρτίηρ οἵ {Π6 ΓΌβοσγο ἔπ πα8 
ἴῃ ἰδία 10η5 ἴο {Π6 ΡΘΟΡ]Θ (566. οῃ 

91), 8π4 {Π6 τϑρυρηδπορ ἴο ἃ αἰγθοῦ 

Ρτγορογίν -ἰαχ. Ηθποθ [Π6 ρΌΠΟΓΙΑΙ]Β Π8δ6 
ἴο πορ]θοῦ {[Π6 οΟΡ͵]θοῖβ ἴῸΓ ν ο ἢ {ΠῸΥ 

ΘΙ β6ηΐ οι, 4π4 οΟΥΓαΪδο ἀθουΐ {Π6 

Αορθδη οχίογίπρ' ΘΟ ΓΙ {105 ἔγο πὴ 

411165, 8Δη4 δου θη δὖ {{π|65 Θηΐογρα ἰθπη- 

ῬΟΓΆΓΙγ, ΠΚ ΟἼΠΑΓ68, ἱπίο {Π6 ΒΘΥΥΪΟῸΘ 
οὗ ἔογϑίρῃ ρον 5; εἡ θη. δ λιΐ. τ. 24, 
46. ---"Ασπενδος : ἃ Οἰἵγ ἴῃ ῬΑΙΡἢΥ ]ἶΪα, 
ὁπ {πη6 Εὐγυπηθάοη. --- ἀδικησάντων 
κτὲ.: 5ἴποο ἰδιε βοἰαϊεγβ μαα ἠοτοῖδίῃ ἰαΐκεπ 
βοπιείμίπσ ἤ,οηι {{|6 σοιυμιγῳ; «, 1)1οα. 
χὶν. 99 τινὲς στρατιωτῶν ἐδηωσαν τὴν 
χώραν. ἐκ 18 ιβθα 85 ἴῃ Υ. 1. 1 ληίζε- 
σθαι ἐκ τῆς ᾿Αττικῆς. 
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5 31. καὶ Θρασύβουλος... 

ἘΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 

εν ν » , ε ’΄ » “ ε ’, » » 

εἶναι οὕτως ἐτελεύτησεν. οἱ μέντοι ᾿Αθηναῖοι ἑλόμενοι ἀντ᾽ 
5» “9 ’ὔ ΘΝ Ἀ ΄- » ’, ᾿ ’, » ε 

αὐτοῦ ᾿Αγύρριον ἐπὶ τὰς ναῦς ἐξέπεμψαν. αἰσθόμενοι δ᾽ οἱ 

Λακεδαιμόνιοι ὅτι ἡ δεκάτη τε τῶν ἐκ τοῦ Πόντου πεπραμένη 

εἴη ἐν Βυζαντίῳ ὑπ᾽ ᾿Αθηναίων καὶ Καλχηδόνα ἔχουσι καὶ 

280 αἱ ἄλλαι ΒἙλλησπόντιαι πόλεις φίλου ὄντος αὐτοῖς Φαρνα- 
΄, 3ν Ε Ε ͵΄, ΕῚ 

βάζου εὖ ἔχοιεν, ἔγνωσαν ἐπιμελητέον εἶναι. 
“-“ Ν ΓᾺ 

τῳ μεν οὖν 
» » Ν 5» ’ 5» ’, ’, ’ 

Δερκυλίδᾳ οὐδὲν ἐμέμφοντο" ᾿Δναξίβιος μέντοι φίλων 
-“ “ ’ ν 

αὐτῷ γενομένων τῶν ἐφόρων διεπράξατο ὥστε αὐτὸς 
ἐκπλεῦσαι ἁρμοστὴς εἰς ΓΑβυδον. εἰ δὲ λάβοι ἀφορμὴν 

Ἀ ΄-“ Ν ,ὔ΄ ε “ πὰ ὺν ,’ -ν 

28 και ναυς, και πολεμήσειν υπισχνειτο τους Αθηναίοις, ωστε 
Ν » » ͵ὔ “-“ Ἀ » ε ’ 

μὴ ἔχειν ἐκείνοις καλῶς τὰ ἐν ᾿Βλλησπόντῳ. οἱ μὲν δὴ 
’ Ν -“ , Ν » ἈΝ » ΄,΄ ,ὔ 

δόντες καὶ τρεῖς τριήρεις καὶ ἀφορμὴν εἰς ξένους χιλίους 

ἐξέπεμψαν τὸν ᾿Αναξίβιον. ὁ δὲ ἐπειδὴ ἀφίκετο, κατὰ γῆν 
Ν 5 ’΄ Ν -“ 5» Βι ΄ ’ὔὕ -» ᾿ὔ 

μὲν ἀθροίσας ξενικὸν τῶν τ᾽ Αἰολίδων πόλεων παρεσπᾶτό 
“-“ ’ ιν Δ “ 

290 τινας του Φαρναβάζου και ἐπιστρατευσάσαις ταις πόλεσιν 
» Ἁ Ἀ ν » ’, Δι ’ Ν 5 ’ὔ 

ἐπι ΤῊΝ Αβυδον αντεπέστρατεέευε και ἐπέπορενετο Και ἐδήου 

. ἐτελεύ- 
τησεν : “ΤῊ ΡΟΥΘ {Π6 ΟἰτἴΖοη (0 
ὙὙΠΟΠῚ, ΠΊΟΤΘ {Π8Π ἴο ΔΩΥ͂ ΟΠ6 6Ϊ86, 
ΑἸ θη οὐνοᾶ ποῦ ΟἿΪΥ ΠΟΙ σοηοναίοα 

ἀριποοσδον, θὲ 118. νν 186, ΡΌΠΟΓΟΊΙΒ, ἃηα 

ΒΑΤΙΠΟΠΪΟΙΒ ΜΟΥ Κίηρ ΑΥΓΟΥ σοηουδίϊοῃ. 

Ενοπ {πὸ Ρ]10- ΤΠ ασοηΐαη πα ο]]- 

ΒΆΤΟΠΙΟΔ] Χ ΘΠΟΡΠ ΟΝ Ῥοβίουνβ ΠΡΟῚ ἢ Ϊ πὴ 
ἃ ἸΠᾶΓκΚοα πα ππὰοοίοα οὐ]ορν. 

ατοίο ΙΧ. 907. ---᾿ Αγύρριον: ἃ ἄοπη- 
ἀροσθ τι ἀϊουϊοά Ὁν ΔΥΙΒΙΟΡ Δ ΠΟΒ 

(Εεο. 90 {{2}ὺ ἴον Πῖ8. οὐουνίηδον, γ}10 
δα Τἀγτηθα {ΠῸ0ὺ ἴαχοβ ἰκὸ ἃ ὈΒΌΓΟΓ 
( Απᾶοο. ἐς Μγει. 153), ἀπᾶὰ πδὰ 
ῬΘΟΠ ἰἴπ ῬΓΪΒΟῚ ΠΊΔΠΥ ὙΘΑΆΓΒ [ῸΓ 61η- 

ῬοζΖΖιοιηθηΐ οὗ ΡΌΡ]Ϊο Τὰ πᾶβ, 5ΠΟΤΕΥ 
Ῥοΐογο {π|8, Πουυουοσ, ποὺ δα σαϊποὰ 

ἔν οῦ 1 τπ6 ΑἸΠοπίδη ΡΟΡαΪαοο ὈΥ 

ΓΟΒΙΟΤΙ ΠΡ ΟΥ ἱπογραβίηρ {Π6 ἸΆΓΡΌΒΒΟΒ 

Οὗ ῬΌΌΙΙΟ ΤΌΠΟΥ (θεωρικά) ἴο {πὸ Ρ60- 

ΡΪο, δηα ὈΥ ἱπογραβίηρ {Π 6 Ρᾶν οὗ {Π6 
ΘΟοΪοβίαβδίβ ἴὸ ἴἤγθρ ΟΡΟΪ8. --- πεπρα- 
μένη : 566 οἢ 37. --- ἔχουσιν : 86. ᾿Αθη- 
ναίοις, (αἴ. οἵ ἰηίοτοβῦ 1 εὖ ἔχοιεν. 
- Φαρναβαΐζου : ἴο ψοΞ6 Ῥτγουΐηοθ 
{Π6 οἰτίοβ. θοΙοηροα; οἰ 1]. 1. 10. -α 
ἔγνωσαν εἶναι: 506 ὁ ἰϊ. 3. 2. 

32. Δερκυλίδᾳ: ψΠὺ Δπ)α στοδΐ 
αἸΠΠἸΟ  ἰθ5. πα ΠΟΙ ἀπὸ Ροβὶ οἵ Πᾶτ- 

τηοβὺ αὖ ΑΡγυ τ ἴῸΓ ΤΟῸΣ γϑᾶγβ. ὥ'66 
οη 20; Π|. τ. 9. ---᾿ Ἀναξίβιος : »]1ο86 
Ρογῆαν τοναγβ {πΠ6 ἅγπν οἱ ΟὙΤᾺΒ, 
νΠ]]6 πα Δ ΤΟΙ ἴῃ {Π6 50 τυαίογβ 'ῃπ 399 
5.Ο., γουἃ πανο Ῥγονοα [αΐα] ἴὸ {Π6 
Βραγίδηβ αὐ Βυζαῃίίαπι θὰ ἴον {Π|Ὸ 
{πη ΟἹ} ᾿μ ου!οσθηοο οἵ ΧΟΠοΡοη Πΐπη- 
βοῇ, ΟΥ̓ Α΄. νἱῖ. τ. 2--96. -- διεπρά- 
ξατο: 800 οἢ 4. Ἶ.--- αὐτός : 806 οὁῃ ἷ. 
ς. ὃ. --- ἀφορμήν : πιδαη8, ῬΆΓΓΟΌ]ΑΤΙΥ 
Τὰ 5 [ῸΓ Δἰ ΓΙ Πρ ΤΠΟΓΟΘΠΑΤΙΘΒ; οὐ, 98, 

Καὶ Θρασύβουλος μὲν δὴ μάλα δοκῶν ἀνὴρ ἀγαθὸς 81 
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ΒΕΛΛΗΝΙΚΑ ΙΝ. 8. 

ἈΝ [οἷ ἴω Ω κὺ τὴν χώραν αὐτῶν " καὶ ναῦς δὲ πρὸς αἷς εἶχε συμπληρώσας 
3 “ 

ἐξ ᾿Αβύδου τρεῖς ἄλλας κατῆγεν, εἴ τί που λαμβάνοι ᾿Αθη- 
ναίων πλοῖον ἢ τῶν ἐκείνων συμμάχων. 

296 ταῦτα οἱ ᾿Αθηναῖοι καὶ δεδιότες μὴ διαφθαρείη σφίσιν ἃ 
, 3 “Ὁ ε ’ ’ 5 

κατεσκεύασεν ἐν τῷ ᾿ξλλησπόντῳ Θρασύβουλος, ἀντεκ- 

πέμπουσιν ᾿Ιφικράτην ναῦς ὀκτὼ ἔχοντα καὶ πελταστὰς εἰς 
διακοσίους καὶ χιλίους. οἱ δὲ πλεῖστοι αὐτῶν ἦσαν ὧν ἐν 
Κορίνθῳ ἦρξεν. ἐπεὶ γὰρ οἱ ̓ Αργεῖοι τὴν Κόρινθον Αργος 
Ε] ’ 5 Ν » » “ ω Ἁ Ν 3 

900 ΕἸΤΕΠΟΙΉΨΡΤΟ, οὐδὲν ἔφασαν αὐτῶν δεῖσθαι καὶ γαρ ατπε- 
’ὔ Ν “ 5 γ Ν ν Ε Ν 3 ,ὔ 

κτόνει τινὰς τῶν ἀργολιζόντων - καὶ οὕτως ἀπελθὼν ᾿Αθή- 
» » ᾿ » ἈΝ Ν. 5 ’, 3 ’, Ν 

ναζε οἴκοι ἔτυχεν ὦν. ἐπεὶ δὲ ἀφίκετο εἰς Χερρόνησον, τὸ 
Ἀ “"Ἥ εῚ ’ ὺς ἃ ’ Ν " 

μὲν πρῶτον ᾿Αναξίβιος καὶ Ἰφικράτης λῃστὰς διαπέμποντες 
3, ’ 5 ’ “ον, ἊΝ “ ’, ει.» Ἂ 

ἐπολέμουν ἀλλήλοις " προϊόντος δὲ τοῦ χρόνου ὃ ᾿Ιφικράτης 

805 αἰσθόμενος καὶ ᾿Αναξίβιον οἰχόμενον εἰς ΓΑντανδρον σύν 

τε τοῖς μισθοφόροις καὶ σὺν τοῖς περὶ αὐτὸν Λακωνικοῖς 
Ν ἊΝ 5 “Ὁ ἊΣ ε ο Ἁ 5 ’ ῳ καὶ σὺν ᾿Αβυδηνοῖς διακοσίοις ὁπλίταις, καὶ ἀκούσας ὅτι 

Ν » ’ Ν » ε “ ν 

τὴν ᾿Αντανδρον φιλίαν προσειληφὼς εἴη, ὑπονοῶν ὅτι κατα- 

στήσας αὖ τὴν ἐκεῖ φρουρὰν ἀποπορεύσοιτο πάλιν καὶ 
5 ’, Ν' 3 Ν » Ν “ Ν ἜΝ 810 ἀπάξοι τοὺς ᾿Αβυδηνοὺς οἴκαδε, διαβὰς τῆς νυκτὸς ἡ ἐρη- 

, χυ “-“ 3 “ ᾿ τ: Ν 3 Ν » 

μότατον ἦν τῆς ᾿Αβυδηνῆς καὶ ἐπανελθὼν εἰς τὰ ὄρη 

τὰς δὲ 

αἰσθόμενοι δὲ : 

59.- ἢ 3 ΄, 
ἐνέδραν ΕΠΤΟΙΐὴ σατο. 

5 39. ἀντεπεστράτευε Κτέ, ' ἰοοΐξ {Π6 
εοιὰ απὰ πιατολοαί αφαϊηδὲ ἰδλοηι. --- 
κατήγεν : ὀγοιισίϊ ἴῃ 88 ῬΥΪΖΘΒ, οἴ τ. 1. 
28, ΠΟ ΟΡ]. 15 ἱπηρ|16α ἴπ {Π6 οἸαιιβ6 

εἴ τι συμμάχων, 1.6. ΔΠΥῪ 5108 οἵ {Π6 

ΑΥΠΘΠΐδ 5 γοἢ ΠΘ πρὶ τὶ Δ ηγ- 
ὙγΠ6ΓΘ. --- εἴ τι : 566 0 ἸΪ. 3. 8, --- πλοῖον : 

πιογοαπί τε88εί. ---- τῶν ἐκείνων συμμά- 
χων: 0Π6 Ρβ6η. ἀδβρθπαϊηρ ΠΡΟῸῚ 8η- 
ΟΥΠΘΥ 18 ποῦ ὉΠΟΟΙΠΠΊΟΠ, ΘΥ̓6 ἢ ΜΉΘΗ 

Βοίῃ πᾶνο {Π6 581η6 δῃαϊηρ ; 50 ΥἹἱ]. 1. 

13 τῶν ἐκείνων δούλων. 

94, ἃ κατεσκεύασεν: 1. 
τήριον, 886 ΟὨ ἷ. 1. 22. --- Ἰφικράτην : 

δεκατευ- 

΄, ἃ Ν , 53. Ν 
τριήρεις αι ἰγαγον αυτον 

Ρ ἃ. 9.) κ΄ 19: Ασο 10 106. εἰν: 
92, ΟΠ Υῖαβ Πι8 4 ρου βοαρα Πἰπὶ δὖ 

Οὐτ η1Ή. --- ἦρξεν : Δοτ. ἴοΥ Επρ. ΡΙΠΡΐ. 
ΑΜΤΎ. 19, ν. 4 ἃ. -- οἵ ̓Αργεῖοι... 
ἐπεποίηντο: εὐ 4. ὃ Πἴ. 866 οἡ 4.6. 
- ἀπελθὼν κτέ. : 566 Ο( 1. 7. 1. 

95. ἐπεὶ δὲ ἀφίκετο: ἴῃ {Π6 γ6ΔΓ 
988 8.6. --- διαπέμποντες : 56. ΔΟΓΙΌΒΒ 
1π6 ΗΘ] Θβροηΐί. --- Ἄντανδρον: 8566 0 
ἱ. τ. 25. --- αὖ, πάλιν: 566. οη 1]. -- 
ἐρημότατον : ἐλ πιοϑί τιη7γεχιιοηίοα! ρατί 
οἵ τ1η6 ΑΡγνγάθπο {θυ τοῦυ. -- ἐπανελ- 
θών:: ἴῃ {Π6 ΤῶΓΘ τηϑϑηΐϊηρ ἀβεεπα, 
ΒΘΘΠῚΒ ἴ0 ΡοΪηῦ ἴο {Π6 ρῸΔ] εἰς τὰ ὄρη, 

΄ 
ἐπί 
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315 ἐπαναπεπλευκέναι. 

δι, ’ ᾽ ’ » ’ 

920 ἐπι ΠΓροκοννήσου, ἀμελέστερον επορευεέετο. 

0 ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 

᾽ “-“ -. ὯἫΛε , Ν Ν , ἐκέλευε παραπλεῖν ἅμα τῇ ἡμέρᾳ παρὰ τὴν Χερρόνησον 
τὴν ἄνω, ὅπως δοκοίη, ὥσπερ εἰώθει, ἐπ᾿ ἀργυρολογίαν 

ταῦτα δὲ ποιήσας οὐκ ἐψεύσθη, ἀλλ᾽ 
αἴϑ ’, » ’ ε Ἁ ΕῚ ’ » Ν ΄“ ε ΄"΄- ὁ ᾿λναξίβιος ἀπεπορεύετο, ὡς μὲν ἐλέγετο, οὐδὲ τῶν ἱερῶν 
γεγενημένων αὐτῷ ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, ἀλλὰ καταφρονήσας, 
ὅτι διὰ φιλίας τε ἐπορεύετο καὶ εἰς πόλιν φιλίαν καὶ ὅτι 
»ν ΄“Ὁ » ’ Ν ᾽ , ᾽ '' ᾿ 

ἤκουε τῶν ἀπαντώντων τὸν ᾿Ιφικράτην ἀναπεπλευκέναι τὴν 

ὅμως δὲ ὁ 
ἸΦ ΄ ν χ ᾽ φ». Ὁ 5 Ν ΄ - 

ἰκρατὴῆς, εωὡς μὲν ἐν Τῷ ισοπέεόῳ Το στρατευμα του 

᾿Αναξιβίου ἦν, οὐκ ἐξανίστατο : ἐπειδὴ δὲ οἱ μὲν ᾿Α βυδη- 
νοὶ ἀφηγούμενοι ἤδη ἐν τῷ παρὰ Κρεμαστὴν ἦσαν πεδίῳ, 
» 5 Ἀ Ν ,ὔ ΕἸ ἴω Ν ϑ. 4 ’ ε ’ 

ἔνθα ἐστὶ τὰ χρύσεια αὐτοῖς, τὸ δ᾽ ἄλλο στράτευμα ἑπό- 
- “5. ᾽ " 

89 μενον ἐν τῷ κατάντει ἦν, ὁ δὲ ᾿Αναξίβιος ἄρτι κατέβαινε 
Ν “ “ 5» ’ 6.8 ᾿ 3 ’ 

σὺν τοῖς Λακωνικοῖς, ἐν τούτῳ ὁ ᾿Ιφικράτης ἐξανίστησι 
Ν 5 » Ἁ ’ὔ 5 ’ Ν 3 ’ὔ 

ΤῊΝ ἐνέδραν και δρόμῳ ἐφέρετο προς αυτον. 
». » 

καὶ ὁ ᾿Αναξ. 
,’ Ἀ . ἶ εὐ 5 ’ ,’ ΄ “ » Ἀ ’ 

ίβιος γνοὺς μὴ εἰναι ἐλπίδα σωτηρίας, ὁορων ἐπὶ πολύ τε 
Ν ϑ ΄“ ', Α 

καὶ στενὸν ἐκτεταμένον τὸ ἑαυτοῦ στράτευμα, καὶ νομίζων 
880 πρὸς τὸ ἄναντες οὐκ ἂν δύνασθαι σαφῶς βοηθῆσαι ἑαυτῷ 

ἈΝ ,’ ε ΄ΝὉΝ Ν ἈΝ » ,’ - 

τοὺς προεληλυθότας, ὁρῶν δὲ καὶ ἐκπεπλ ένους ἅπαντας, ροεΛῃη ρ ἼΥΜμ 
ε εὐ Ν ᾽ ’ εν Ν Ν ’ » 

ως εἶδον ΤῊΝ ἐνέδραν, εἰπε προς τους παροντας 5 Ανδρες, 

ἐμοὶ μὲν ἐνθάδε καλὸν ἀποθανεῖν - ὑμεῖς δὲ πρὶν συμμίξαι 
“Ὁ » ’ » Ν Κ᾿ Ἁ ὃ» 

τοῖς πολεμίοις σπεύδετε εἰς τὴν σωτηρίαν. καὶ ταῦτ᾽ ἔλεγε 

88 ἴῃ ἐπαναπεπλευκέναι ὈΘΊΟΥ͂,. -- τὴν 

ἄνω: 5.. ὁδόν, {6 γᾶν Ἰοδαϊηρ ἴο {110 
Ῥγοροηίϊβ, 838 ἌΡΡΘΑΥΒ ἴτοπὶ {Π6 Ἃο]- 
Ιονυίηρ ἀναπεπλευκέναι τὴν ἐπὶ Προ- 

κοννήσου. 

36. ὡς μὲν ἐλέγετο: νι Ππουὺΐ οχ- 
ῬΓΘββϑρᾶ οοσυτο]αίνο; ἢ Αη. 1. 4. 1 ὡς 
μὲν τοῖς πλείστοις ἐδόκουν. --- γεγενημέ- 
νων: 866 οἢ ἴἰΐϊ. 1. 17. --- καταφρονή- 
σας: 8566 οη ἰἰϊϊ. 2. 1. ---- τὴν ἐπὶ ΤΠρο- 
κοννήσου: 86. ὁδόν. 80. ν. 1. 20. --- 
ΠΙροκοννήσου : 566 ὁ ἷ. 1. 19. 

57, ἐξανίστατο: γο5ε 7γοπι ἀαπιδιι8)ι; 

ΟΥ Ῥοϊονν, ἐξανίστησι τὴν ἐνέδραν. --- 

ἀφηγούμενοι : τολο ογπιοεὶ ἐδι6 πάη. ---- 
ἦσαν: 008. {Π|6 Ῥοβίτοη ; 566. οἢ ἰϊ. 1. 
ὁ ἐνίκησε. --- τὰ χρύσεια : {πὸ ροὶ]ὰ 
ΤηΪΠ68 οἵ Αβίνγτα, πρᾶν ΑΡν 8, ὙΠ] ἢ 
8111 ἴῃ ΒίγαθοβΒ {ἰπ|ὸ γἱϑ] θα βοῖὴθ 
5118}} τονοηῖθ, μδα ποθ ῬΘΘῚ ἱπη ροΥ- 

ἰαηΐ. --- τὴν ἐνέδραν : οαυῖὶν. ἴο τοὺς 
ἐνεδρεύοντας, ο΄. 34 συμμαχίαν. 

38. ἐπὶ πολύ τε καὶ στενόν: οὐδ᾽ α 
Ἰοπῃ απαὶ πατγοιῖῦ θα. --- προεληλυθότας: 
Ἶ.ο. τοὺς ᾿Αβυδηνούς. --- σπεύδετε εἰς τὴν 

σωτηρίαν : πιαζε ἠιαϑβίε ἰο δαῦε ψοιιγϑείυε5. 
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ἘΛΛΗΝΙΚΑ ΙΝ. 8. 

Α κ “,Ἴε κ κ Χ 3 ΄ὕ 3 ,΄, 8386 καὶ παρὰ τοῦ ὑπασπιστοῦ λαβὼν τὴν ἀσπίδα ἐν χώρᾳ 
αὐτοῦ μαχόμενος ἀποθνήσκει. καὶ τὰ παιδικὰ μέντοι αὐτῷ 

,ὔὕ ΝῚ “ ’,ὕ Ἧς “ ᾿ὕ 

παρέμεινε, και τῶν Λακεδαιμονίων δὲ τῶν συνεληλυθότων 

ἐκ τῶν πόλεων ἁρμοστήρων ὡς δώδεκα μαχόμενοι συναπ- 
ἔθανον - οἱ δ᾽ ἄλλοι φεύγοντες ἔπιπτον" οἱ δ᾽ ἐδίωκον 

840 μέχρι τοῦ ἄστεως. 

8 

Α - » ε , 3 ᾿ 
καὶ τῶν ΤΕ ἄλλων ως διακόσιοι απε- 

θανον καὶ τῶν ᾿Αβυδηνῶν ὁπλιτῶν περὶ πεντήκοντα. ταῦτα 

δὲ πράξας ὁ ᾿Ιφικράτης ἀνεχώρησε πάλν εἰς Χερρόνησον. 

39. ὑπασπιστοῦ: 566 ΟΠ 5. 14. -- 
ἐν χώρᾳ αὐτοῦ: λει οἡ {δὲ 8ροῖ, εοἢ, 
γὙἱ]. 4. 90 ἐν τῇ Τεγέᾳ αὐτοῦ. ὅ66. 4180 
οἢ 2. 20. --- ἁρμοστήρων : Ιοῃΐο ΤΌΤΙῚ 
ἴον ἁρμοστῶν, ΟὨΪν ΠΟΙ ἰη Χρη, ΤΠῸ 

Παγπηοβίβ 0 Πα ἰακρθη τοΐαρο ἴῃ 

ΑΡν απ ΔΓ6 τηρϑηῦ; εἤ ὃ. 

Ιῃ {πὸ ΤΟ]]οννηρ θΟΟΚΒ, ΧΘΠΟΡΠΟΗ 

οοῃζηπθ5 {π6 Πιἰβίουνυ οἵ ΠοΙ]θηϊο 
αἰΐαϊγβ ἴο {πΠ6 βιοῦν οἵ 8502 Β.6., 

᾿πο] ααϊησ {Π6 ΤΠΘΠΠΟΓΆ]6 Ῥρδορ οἵ 
Απίδ]οιαβ, ᾿προβρα Ὦν {πὸ Κίηρ οἵ 

Ῥρουβία ἀρὸη ατγθθοθ (ν. 1. 951-90}; 8)ὠη4 
{π6 στ 8] που πηθηΐβ οἵ ὥραγία 

ἀΡΟῚ ἴΠ6 ατθοκ μου], Ποῦ Δηοηρ; 

ψ ΠΟ γογΘ {πὸ ἀοβίγαποίςοη οἵ Μδη- 

ἰἴπθα (ν. 2. 1-7), {π6 βϑίζατο οἵ {Π6 
Οδάϊηρα ἴῃ ΤΠΘΡο65 (ν. 2. 325-96), 1π6 
οαρίαγο οἵ ῬὨ]ὰ5 (ν. 3. 231-25), 4π4 
η6 τοαποίοη, Αἰ ἃ Ρτοίγαοίθα 

ΒΓ ρο]6, οὗ ΟἸγηΙΠπ|5 (ν. 2. 111-24; 5. 

1-Τ, 18-20). Α(ΠΘη5 ΠΟῪ ΘΒΙ Δ] 1565 
ΠΟΙ βΒθοοῃμα πᾶν] Οὐπέραογαον, Δ πᾷ 

τπηαο γ᾽ {πὸ Ἰοδα οἵ ΟΠ ΌΥΙα 5. (866 οἡ 8. 
54) 1Ἰη8ϊοῖβ ἃ οὐπβῃϊηρ ἀοῆθαῦ ὁ {ΠῸ 

ϑρασγίδη πᾶν] ῬΟΜΟΡ ΟἿ Νάχοβ, 9510 
Β.6, (τ, 4. 01); Φαβοὴ οὗ ῬΊοσδθ θῃ- 

[65 Ὑπ6 ἀύθηῆδ οἵ Ἡδθ]]θηῖο ΡΟ] 68. 48 
{πΠ6 Ππρδὰ (ταγός) οὗ πηϊΐοα ΤΉ ΘΒΒΑΙΥ 
(Υἱ. ι΄. 411); ψῃῖ6 {Π6 νἱοίοτυ οὗ 
ΤΠΘΡ65 αὖ Τιρποίγα 971 Β.0. ΤΥ ΚΒ {Π6 

ον ηΓᾺ}1 οὔ {πὸ ϑ'ραγίδῃ ΒΙΡΓΘΙΠΔΟΥ 
(σι. 4. 1-1ὅ). ὙΠῸ βοθηάθπου οἵ 

ΤΉΘΡΘΒ. ογθαΐθα Δπα ἀρΠ6] 4 Ὀγ {6 

σϑηΐιβ οἵ Ἐρδιηὶ ποη 88 θθρηβ ἴο 46- 
ΟἸπΘ ν᾿ 115 ἀθα τη ἴῃ {π6 ἀουθια] 
Ῥαύθ οἵ Μαμηίϊηθα, ἢ ἢ Χρη- 

ΟΡΠΟπ ΓΪηΡΒ Π15 ΠΙΒΟΤΥ ἴο ἃ 6]086. 
ΟΥἼΠ6 Ἰοϑᾶουβ πηθηἰοπθα ἴῃ {ΠῸ ἔοτο- 

Βοίηρ᾽ πανυαΐϊνο, ΘΙ θυ 145 Γ6}} ἴῃ θαΐ- 

{16, ἀηα Ἰζπρ ΑΡΘΒΙΡΟ] 8 αἸρα οἵ α18- 
6486, θοίοτο ΟἸν πὔμιβ, 9580 Β.6.; ΤΡ ]- 
ογαΐθβ 18 ΘΒΡΘΟΙΔΙ ὈΥΑΪβθ ΤῸΓ ἢΪ8 

ΘΘΠΘΓΆΙΒΗΙΡ αὖ Οὐτοντα (ΥἹ]. 2. 27 68.) ; 

Αροβῖϊαῖβ ἐῃτοιυσμοιῦ {Π|8 Ρϑυὶοᾶ 
Ιάγροὶν συϊαρα [Ππ6 ΘΟ. 8618 οἵ ϑϑρασγίαᾳ 
Δ η6 οἴξθη 1664 ΠΟΥ ΔΥΠΉΪ65, [ΠΟ Ρ ἢ ΠΟΥΘΓ 

αὖ ΠΟΙ στοαΐ ἀοθἔραίβ ; ΠΘ νγᾶὰβ. Γθβροι- 
51016 [ῸΓ {Π6 ϑχο]αβίοη οὔ {πῸ ΤΠΘΌ ἢ 8 
ἔγομ {Π6 σἜΌΠΟΓΑΙ ροδᾶοθ οἵ 571 8.6. 
(συ. 3. 10), ΒΟ ἢ φγθοϊρ ἰαἰθα {ΠῸ6 
Βα Βθαπθηῦ αἰβαβίγοιβ ὙὙΔΥ, ΔΠ4 νγἃ8 
ῬΓΟΌΔΌΙν {Π6 ὥραγίϑηῃ ΘΟΙΠΙ Δ ΠΑ͂ΘΙ αὖ 

Μδιῃίϊηρα, 
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' ἘΠῚ ΠΑ ΔΜ ΡῈ ἃ 

1. ΜΑΝΟΘΒΟΒΙΡΤΞ, ΕΠΙΤΙΟΝΒ, ΑΝῸ ΑἸΧΙΠΙΑΒΙΕΝ. 

Α. ΜΑΝΥυΟΒΟΕΙΡΊΘ. 

ΟὐΡΕχ ῬΑΠΊΒιΝ 8 1738 (Βὺ): ἴῃ πὸ Ναύϊομδὶι ΤΡ ΥατΎ αὖ Ῥδυβ, οοὔ- 

ἴοι Ῥάρϑυ, ιατίο, οἵ {πὸ Τουσίθθητ ἢ οθηΐαγν. 

ον. Ῥακπιβινυβ 1043 (0): ἴπκ {μ6ὸ Ναύίοιαδὶ Πγανν αὖ Ῥδυβ, ῬΆΡΘυ, 

αὐτὶ τθα ἰὼ 8ῃ οἰθραηὺ παηᾷ, οὐ ὑπ ΠΠθθαθ. οθηθασγ. (Τὺ σοί! 4180 

{πὸ Μδφηιονανίϊα, Α φοκίϊαιις, πα ΠΊογο.) 

σον. ῬΑΚΙΒΙΝ 5. 9080 (6): αὖ Ῥανὶβ, Ῥδρου, οἵ ὕπ6 βιχύθοη θη σθηΐαγυ. 

ον. Μαποιάνυβ 908 (Υὺ): ἴῃ ὑπ Τ Ργανν οἵ 50. Μαγκ, αὖ  ϑῃΐῖοθ, 

ῬΆΡδυ, οὗ ἔπ Τουγίθθη τη οθηύαγν. 

(ον. ΑΜΒΙΟΒΙΑΝῸΒ (ΜΠ): ἴῃ ΜΊ]δη, Ῥάρου, οἵ ὑπὸ Τουγέθθη ἢ σθη αν. 

ον. ΠΙΕΤΙΡΕΝΒΙΒ θ (Π}): ἴῃ Το γάθῃ, ράρθυ, οἵ π δ. θθηθλ οθηύανν. 

ΤῊ 455. οἵ ὑπὸ Π]οΙ]ονῖσα ἀγθ υΘτΟῖι8, θαὺ 811 οὗἩἨἁ σοιηραγα 6] Υ Ἰαῦθ 

ἀαία. Τὐβίβ οἵ {πθιὰ τὸ ρίνθη ἴῃ 1.. ὈΙΠ ον 5 Οχίονα οαϊδίοη οἱ 1858, 

απ ἰπ (ἃ. βααρρθ᾿β δάϊθίοι οἵ 1800. Οὐά. Ῥαγιβίηιιβ. Β 1β ὁη6 οἵ ἔπθ οἱά- 

οβὲς δηᾷ, ἴθ ὑπ ορ᾽ ποι οἵ βοἤο 8 ΡΌΠΘΤΆΠΠγ, ὈῪ [αν {1Π|ὸ θθϑῦ. Τὺ ἃ]Ιοῃθ 

ἴῃ ΤΠΔῺΝ ΟὮΒ65. ῬΓΌΒΘΥΥΘΒ ὑπ6 ἔσθ τϑδάϊηρ. ΤῈ γο]αὐϊνθ νάπιθ οὐἨ {}|6 

οἴου Μ88. 15 ποὺ βθθθΓΆ ΠΥ ἀρτοθᾶ ἀροη. ΠΙΠμ ον 5. δαϊοι οομῥαϊηβ. {Π|6 

Ἰαΐοϑὺ θα τηοβϑὺ οοιηρ]οῦθ οὐ ἴθ] ἀρραγδΐιιβ γϑῦ ρι Ὀ] 564. 18. οο]]αύϊοη 

οἵ Μ85., Πουγθυθυ, μᾶ8 Ῥ6 θη 5Βῃον ΕΥ̓͂ ΘααρΡρΡο ἴο Ὀ6 Ἰηδοουγαίθ. 

Β. ἘΡΙΤΊΟΝΘ. 

1. ΟΟΜΡΙΚΕΤΕ ἘΡΙΤΙΟΝΒ ΟΕ ΧΕΝΟΡΗΟΝ. 

ΠΡΤεΙς (1004--τ1797}}: Τ,οἰρχὶρ, 1708-1704, πϑὺν οἀϊίου, 1801--1804, θ νο]8., 

τ ἢ ἀἰββουϊαϊουβ πα ποίθβ (Υ ἱσοσῖι πὶ ἄο οὕ ΟὟ αι Π1}, ΘΟΙΡ]Θα ὈΥ (". 

Α΄ Τ πίοηιο, Ῥγοΐδοθ ὈῪ 1. Δ. Τευηποϑίῖ, αν ἃ Ἰυαὐϊη ὑγδηῃβ]ϊομ. οΟΙ. ΠῚ, 

οοπίαϊη5 ὑπ Ποϊοηΐοσα αὐτιὰ Πίεγο. (βεοολλαιι.}) 

Ἡγοῖακο: Τιοϊρχῖς, 1798-1804, 6 νο]8., [111 σοπηιμθηῦανυ. 0}. ΤΥ. ὁοη- 

ἰαϊη5 {πὸ “εἰ ]επῖοα ἀπ Α ψεδίϊαιι. 

. ας. Βεϊιποίάεν: Τιοἰρὶρ, 1790-1849, 6. νο]βΒ. ΥὙο)]. 1Π|. οοῃ αίηβ {6 

Ἠεϊ!εηπῖεα. 



ΑΡΡΕΝΌΙΧ. 958 

«7. Β. Οαἷ!: Ῥατῖβ, 1808--1815, 7 νο]β., αὐθοὶς απ ΕΘΠΟ, τ ἢ οὐ [ϊο 8] 
ποΐίθ8. 

ΕἸγηιῖη, 1) λαοἱ 7 Γαίγε8 εἰ 800. : Ῥαγῖβ, 1899, ασθθκ ἂπᾶ 1, αὐΐπ, τὰ ἢ [1] 1η- 
αἸ668. 

Τοιϑηπον (Κιύμηον απὰ Βγοϊίεηιναοῖ) : Τιοἰρχῖρ,, 1888--18608, 4 γο]β., στη 
1,αὐὔϊη Θοπη πη ηΐασυ. [ἢ ὑΠ|8 δαϊδίοη 0Π6 Ποίϊομῖοα 5 βαϊίθα Ὀν Τα νῖρ 
Βυθιίθη 89}, ΒΟΟΚΒ 1.-Π1. (Ὑ0]. ΤΥ. 586. 1Π1|.}} ἀρρθδυίηρ ἴῃ 1868, ἃπα 
ΒοοΚΒ5 ΠΙ.-Υ͂ ". (ὕ0]. ΤΥ, ὅ8ο. 107.) ἴῃ 1868. 

Οιδίαυ ϑαιρρε: Τιοιρχὶρ, 1805--18607 (Ἰαἴϑὺ δαϊίϊοι, 18607--1870}, ὅ νο]ϑ5. 
(ν., ιβιογῖα ατασοα). 

Ταιιολμηῖς ((ὐ. ΗΠ. ϑομαεξεν) : Τιοὶραῖρ,, 1811-1819 (πον 6α., 1869--18798), 
θ νοἱβ. (Υο]. "Ν΄., Ηϊβίοτῖα Οταεσοα). 

Ὡ. ΒΕΡΑΒΑΤΕ ΕΡΙΤΙΟΝΒ ΟΕ ΤΗΕ ἨΗΕΙΠΕΝΙΟΑ. 

Μὸογιι: Τιοῖρχῖρ, 1778, πα 1 αὐϊη γϑυβίοη οὗ Π, που 5. 

Βοίλε: Τιδιρχὶρ, 1839, τυῖθῃ Ἰπ 1668, ΟΠ ΟΠΟ]ΟΡΎ, οὐἽ 0164] ποίθϑ, ἕο. 

Ταιαιοῖφ {πον 7: Βου]η, 1891 (1847), ψ ΊΠ [ναὔη ποίθ8. 

Ταιάιοῖῳ 1ηνάονῖ: Οπχίονα, 1853, βθοομα βαϊθίοι, Θῃ]αυρθα δηα οοντθοίβά. 

Ταιαιοῖφ 1υιάον: Τιοῖρχῖρ, 1851 (1874), ἰοχὺ δαϊίοι. 

('. α΄. Οοεοί: Αταβίθγάδπ), 1809, 1 τιβῖτιτὴ ΒΟΒΟΪ ΔΤ ΠῚ. 

ΜΒ ιο]ιβοτιβολῖς : Τιοιρχὶρ,, 1800--1870 (1880--1884), 2 νο]8. ὙΤΠ6 Ῥαβῖβ οἵ 
{π6 ρυδβθηῦ δα] ]οη. 

«Βτεϊιοηϑαοῖ: θυ], 1879-1870 (1. 1884), 8. νοὶβι Τῇ ᾿Ἰηἰγοαποῦοῃ8 
Δ ΠῚ ΘΟΙΩ ΘΗ ΑΤΎῪ ἃ16 [1] ἀπ α Θχοθ]! θη. 

Ἐπὶ Καιιγε: Μάπομρη, 1875--1874, 9 νοὶϊβ.. Απ θχοϑ]]θηῦ βοῃο0] ρα! οη. 

Ζιιγϑονῳ απὶὶ (γοβϑον: ἀοίμα, 1882 Ε΄, 2 νοἱὶβ. Βοοῖκβ !.-Π1., θαϊίθα Ὀγ 
Ζαγθοτρ',, ἈΡΡΘαυθα 1π 1882 : οα 15 ἀθαίῃ, ὑπ6 Ῥγοβθοιίϊοη οὗ π6 ψοῦκ 4 6- 

γοϊνθα ἼΡρΟὴ (ΥΌΒΒΘΙ, ὙΠῸ ῬῈΡ]ΪΒη6α [Π1.-Τ Υ̓́. τη 1885. ΤῊ ποίθβ ἃΓ8 
Ὀτγιϑὲ δηα ἰο ἐπθ ροϊηύ. 

Ο. ΑΥΣΙΓΠΙΑΗΙΒΕΘ. 

(960Ρ.:ΞΞ Τδγθιϊομου εἰἰγ ῬΒΙ]οΙοσίο; ΖΑ Ύ.Ξ-Ξ Ζο βομσῖε ΕΓ ΑἸΓΘΥ ΠῚ Β τ ΒΒ πβομδῖι; 

Ζ6νν.-Ξ Ζοιιβομγῖῦι εἰν Ὧδ8 Ον τ παβία! τνθβθη; ἘΜ. ΞΞ ἘΠϑ  πίβομθβ Μυβθαμ ἰγ ῬΒΙοΙορίθ; 

.{Β. Ξ- Βυγβίαπ᾽ Β ΤΠ ΓΒ σῖοΒΐ.) 

ϑαμρρε, (τπιδίαυνι : 1, ΧΊ]οριιβ ΧΘΠΟΡρΠποπΐθαβ. [,ο’ρΖῖρ, 1869. 
ϑδιγς, Ευϊα. (ὐϊ. : Τιοχίοο ΧΟΠπορποηΐθαμ, 4 γοὶϊΒΌ 1,6] ρΖῖρ, 1801- 

1804. 

Τλϊρηιάπη, (". : ὙΝ ὀυίθυ θ Οἢ σὰ ΧΘμΟΡμοηΒ ΗΘ]]θπῖοα. [1,οἸρΖὶρ,, 1888. 
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Βυϊεκχηον, ας Α. .: 106 Χοη. Η6]]. 1.--11. δἰ πιδα νουβίομοβ (2 ΑὙΥ., 1839, 

Νοϑ. δ0, δ1). 

Βιολιδοηιβο)ιϊις : ΚΘΠΟΡΟΠ5. Οὐ] θο ΐβομθ (ἀθβομοηίθ (ΡὨ]]οΙοριιβ, 1869). 
ΧοποΡΒοι (ρου) (ΡΒΠ]οΙοριιβ, 1802, 1808, 18θδ, 1806). 

(Β., 1875). 

ΧΘΒΟΡΠΟ5 ΠΘ]]θηΐοα τα ῬΙαΐΆτομο5 (ΟΡ, 1871). 

ΤΠ νοὶ, Ταιάϊτο. ΤΥ. Τὶς ἈΠΙΟΚΊΚΘΗν 68 ΑἸο θα. Ἡδρατγρ, 1848. 
1)16 ΞΟ] ομῦ οὶ ἄθη Αὐρίπηαβθη. Ἡλι), 1855. 

Πενεοῖη, ᾿υϊά. αν. : ΟΡΒΟΥν Δ ΊΟΠ685 οὐἸδοαθ ἴῃ Χρϑι, δύ. τ. (αγιηη. 

ῬΥΟΡΤΆΠ15). Ἦ  ουπϑῖη, 1880, 1841, 1845, 

Οοπ]θούασθῃ Ζζιὶ αὐ] ἢ ἸΒοιθη ῬΥΌΒΔΊΚΟσα, 1801, 1877. 
Ποϊιρογάῖα, 1. ΠΗ. : ΟἸβουναίϊο οὐἱθοα ἴῃ ρθη. Η6]1. Αἰηβέ. 1800, 

«]αοοῦν, (΄. α΄. : ΟΡ 58. ἴῃ αἱϊαιποῦ Χρϑη. ἸΙοοαὰ. Ἠ]δο, 1819, 

«Ἰιωιφοίανϑβοη, Ἡ. Γῆ. : 1)6 Οδιρῖο οὐ ΒΟ Πμβθηβο εύχο Χρη. Ηθ]]θηΐοο- 

ταὶ Ἰησοῦ θι5 (ἀγιηῃ. Ῥτορ.). ΜοΙαονΐ, 1802, 
]αυο5, Ατισ. : Κοη. Ηθ]]. 1.-11. (ἄγη. Ῥτορ.). Τώγοκ, 1867. 

Κυϊβομο Βοιἐσεῖσο χὰ θη. Π Θ᾽] κα. Ῥόοβθη, 1882, 

1,ειοῖ, αἰ, σι: ΤῊ. ΠΟΙ]Θηΐοβ. οὗ ἈΧΘΠΟΡΠοΣ ἃπα {π᾿ θῖν 1) 1151 0η8 ἰηΐο 
Βοοκβ. (ιυβ. ΟἸα88. 1845, Ρρ. 1-44.) 

1, Ἰεϑλοῖϊά, ΚΚανὶ «Τυῖι5: Ζὰ Χροη. Η6]]. “ΟΡ, , 1877, Ρρ. 158-100, 875-8, 

725--8). 
Ταιάοῖη, Αἰ». : Τοθοὺ ἄθη Απἴδμηρ νοι θη. Η6]]. (ἐν. 1807, ΡρΡ. 151--7). 
Δαάυῖμ, ὦ. Ν.: Ααἀνθυβασῖα οὐ υϊοῶ δα βου ρίουθϑ ἀσταθοοβ. 187]. 
ΔΙ Π16ν, Αἰ ἐπευϊϊζιι : 1)6 θη. ΠΠΊβῦ. ἀνάθοδθ μανία ρυῖοσθ. 1, οἰ ρχὶρ, 1850, 

Νιορεμν, ΜΒ. αὐ. : ὍὌδθου ΧΘπορἤοπ5 ΗΘ] κα. Βόοημ, 1828, 

Νίιβοιο, Ἡ.: Ὅπου ἀ16 ΑἸ ἴαββιηρ νοὴ θη. Η6}1. Βθ]η, 1871. 
Ῥείον, (ὑατοὶ.: Οοτητηθηίαίο οὐἰύϊοα ἄθ χρη. Η6}]]1. 116, 1897. 

Τδμιψ, Οαγὶ : Τὸν Αἰμοπον ΤΠ Θγτηθθβ. 1οΙρχὶρ, 1877. 

Τὐϊολίον, 1]. Ας : ἸΚΥ βοηο ΤΠ ουβαο μη σθ θυ αἴθ ΤΠ θυ ρο]αὐϊοηθη ἴῃ 

ἄθη βου θη ΧΘΠΟΡΠΟη8. 1,ορχὶρ, 1870, 
δοληοίίον, Πῖο]ι. : (ΛΔυδοβύϊομθβ ΧΘΠμορΡΠοηΐθδθο (οη Η6]]. Μ85.). Βομῃ, 

1500. 

ϑοΐασανο, Γκιᾶτο. πα Χοη. Π6]]. (ΟΡ, 187, γρ. 9381--980). 

Νίουονς, αἰ. 1. : Οοιπηηθηἰαύϊοιθβ. ᾿ἰδύ. ἀθ χρη. 1611. Βρϑυ]ῃ, 1893, 

δογη, Ἐν υοη: ΘΠΟΡΠΟΙ 5 ΠΟ]]θπΐοα πὰ αἴθ Βούβομθ (θβο] ἢ ὑβιιθου- 

Ἰιοίοσαηρσ. Ἰθογραΐ, 1887. 

ΤΠ πιατηδ, 1,. : ΜΊΒΟΘ]]δηθα οὐ δοα 6 ΧΘπορμομίθ. ΟἾἸθνθ, 1802. 

ΤΠ τβοῦ, (εἶ. : Τὴ6 Χοη, Ηδθ]]. ἴὰ θρι οσαθ ποῖ οοδοῦϊβ. ΗΔΏΠΟΥΘΥ, 

1874. 
ἩΡοΙ, Τυϊα. Αι: Τὸ Χρη. Η6]]., Κ]οῖπθ βοθτγ θη 1., ΡΡ. 810-983, 

1800, 



ΑΡΡΕΝΌΙΧ. Φ 55 

1. ΟΕΒΙΤΙΟΑΙ, ΝΟΤΈΝ. 

Βοοκ 1. 

1. 2. ὡς ἤνοιγε. Η. ΒΙ455 (ΟΡ. οχχνυῖϊ. Ρ. 466 17.) το)θοῖβ Ῥγϑνυίοιιβ Θχρ]δ- 
ΠΑΓΟΠ5 8ΠΑ Ἀ5ΒΊΠΠ65 {Π6 Τηθϑηϊηρ 0 οἰδαν, ἴ.6. ἴο σοὺ τ ΔΟῪ ΤῸΓ δοίϊο0 ΟΥ ἔῸΓ 

581Ππρ. ΒΌΒΟΠΚΙ (718. χνῖϊ. Ρ. 10) ἰᾳΚοβ 10 ἃ5. δ᾽ Πρ 104], ἐο οροπ ἴΠ6 νουᾶρθ, 

πα εἴοαν βαϊϊΐπφ. 80. Ζυγθουρ ΒῈΡΡ]65 ὁδόν ΟΥ πλοῦν. ΤΆ νγὸ [8 Κ6 {Π6 Ἰαϑβὺ 

ἱπίογργοίατίοπ ἴπ {Π6 56η86 οὗ ἠηαϊΐηφ 7786 τοοηὶ ἴον {Π| τηονθιηθηῦ 1π απ Θβ] 0 ἢ 

(ἰπ {Π|8 οα56 0} Ἰδ Πα ηρ᾽ ΟΥ 58 Π1η6, 1 που] ῬΤΟΡΔΌΙΥ ΔΡΡΙῚΥ Ὀδίζου ὑΠ8Π ΔΠΥ͂ 

ΟΥΠΟΥ ἰο 811 [γθθ ραββᾶρθβ. Ηοηηδπ οοπ]. ὡς ἤνυτον. -- ἀνοίγειν 18. Τη ΠΤ 

αὐθοκ ἔογυ βεέέίμῳ βαϊὶ. 

1. δ. κατὰ τὴν ἠόνα. Βτγαοκοίοα ὈγῪ ΚυγΖ. -- ἐξ ἑωθινοῦ. Ἰο]Θοἰοα ὈΥ 

Βυίοκπεν, Ἡογι]οίη, Βγοῖέ.; ἩΘ]απα βαρροτῦίβ Ὁ ὈΥ ΘΟΙΡΑΥΊΒῸη οὗ ἨΟΙΊΘΥ, 

Θ 00, ὄφρα μὲν ἠὼς ἦν καὶ ἀέξετο ἱερὸν ἥμαρ. 
1. 6. μέχρι. Το6Ὰ] ΟΗΪΥ ἴῃ Ἰαΐθ ψυυϊΐουβ. ῬΟΙΪΨΌ. 111. 84 88 γ5 ἴπ ἃ 56η86 

ΒΙΤΉΪΠΆΓ ἴο {Π|5 ράββαρο: τὸ πλῆθος μέχρι τοῦ δυνατοῦ προβαῖνον εἰς τὴν λίμνην. 

1. 8. Θράσυλλος. 80 ἴπ 7εηι. '. τ. 18, ἀπ Ἰπβουιρ !οηβ; Β δπᾷ 1) Ἰιᾶνθ 

Θρασύλος {πτοπρποιῦΐ. 

1. 138. Προκόννησον. ΡΙαΐ. Μ58. ἀπ ἱπβοτὶρίίοπβ ; Β, 1), ἹΠΤροικόννησον, 

ΤΟ] ον οα ὈῪ πιοβὺ ο4., ᾿Ἱποϊπαϊηρ ΒΏΘΠΒ. ἴῃ ΤΟΤΙΠΘΤ' ΘΑ! Π]ΟΠ8. 

1. 160. ἀπειλημμένας ὑπ᾽ αὐτοῦ. Οὐοῦ πᾶ ϑαπρρο (αἴτον Ε)) τοδᾶ ἀπ᾽ αὐτοῦ 
(1.6. ἤονι {}6 μαγϑογ). 

1. 17. πρὸς τὴν γῆν. Ομὶν Ε; ϑδαρρο (1 Β, )), εἰς τὴν γῆν. 

1. 23. ἑάλωσαν. Τὶπᾶ. ἑάλω. -- κᾶλα. Βευρκ (ΔΑΎΥ,, 1852, Ρ». 9). Μβ5. 

καλά. --- ἀπεσσύα. 80 ΒΒ; οἶμον Μ38. ἀπέσσυται. ΒΟ. ἀτέσσνα. ἼἼΠ16 ἔοττη 

ἀπεσσύα οἀπ ΠΑγαΙν 6 Τότ. 24. Δ0Γ. ΡΆ85. ἴον ἀπεσσύη, Βἴπο6. ἡ οὗἨ {Π6 ΔΟΓ. 

Ρᾶ55. ἄοθβ ποῦ ἈΡΡθΆγ ἴπ ΠΟΥ. ἃ5 ἃ, Ὀαὺ 5 τϑίαϊπθά. 8566. Αἤγθηβ, 726 ὑταθοαθ 

Πίπψιαο Πϊαϊοοιίς, Ὑ ΟἹ. 11. ». 147. Τὰ ῬΙαΐῖ. Α16. 28, γΠΘτθ {Π|0 Β8 16 ἀἰβραίοι 

ἰ5 σίνϑη, {πὸ Μ885. τϑδαᾶ νδγίουδν ἀπέσσονα, ἀπέσσου ἀπεινῶντι (1... ἀπέσσουα᾽ 

πεινῶντι), ἀπέσσυται. Ἐἰπιβία  Ηἶτπι5. 4150, Ρ. 05, 1, ἅπ4 1792, ὅ, τηθηςοηβ {Π6 

ἔογτπη ἀπεσσούα, τοΐοντίηρ Ὁ ἴο {πΠ6 β81η6. βοῖιτοθ. Πθ56. στϑϑαϊηρβ Βθθ ἴο 

Ῥοϊπὲ ἰο ἃ ἴοτπι ἀπέσσονα οΥ, Ὀείίο’, ἀπέσσουε 85 {Π6 ΟΥΡΊΠΑΙ (οχύ, {Π6 ΤΘΡΊ]ΔΓ 

ἃ ροτῇ. δοῖ. οἵ ἀποσεύω, νυνὶ (ἢ {π6 τηθαπῖηρ ἠα5 ἀδραγίοεϊ, 5 ἀδας!. '"Τ]Ν15 ΔοοΟΓαΒ 

ἢ {π6 ἱπίογργοίαίϊοη οὐ Τυιβίαί ἶπιβ, 1.6., ὙΠῸ τη ἄουβ ὈῪ τέθνηκε, ἀπ 4150 

ΘΧρ αἴηβ ὑπὸ Μ8. τϑδδϊηρ ἀπέσσυται, νν 1101} 15. ΟἸΘΑΤΙΥ ἃ Ῥυΐ., ἃπΠα γγἃ8. ῬΓῸ]». 

ΟΥΡΊΠΑΠΥ ἃ ο΄οβ5. ἰπίτοαποθα τὸ οχριαῖη [Π6 τᾶτο αἰ] θοίίο ἤοτπι ἀπέσσονε. 

Μοτθουοῦ, [ΠπῸ οοπίοχὺ οἰ θαυ νυ τϑαπῖτοβ {πὸ ροσῦ. ἔθηβο; {ΠῸ Δ0Γ. μϑγθ ψοσ]α Ρ8 

ἱποοπρτιουβ. ΟΣ Μδ]ον, Κπιβη᾿ 5. Ζοϊβολτγι, χχῖν. Ρ. 296; απβίαν ΜαγῸΊ, 

Οτἱδολίβεδ (γταπιηιαΐς (24 64.}, ὃ 552. 

1. 27. προηγοροῦντος. 9460}, ἩοΡ]οΐη ; Μ88. προηγοῦντος. 

1. 28. εἰ δέ τις ἐπικαλοίη κτέ. ΤΠ 56η86 οὗ {Ππ6 "υγογ5 λόγον ἔφασαν χρή- 

ναι διδόναι 15 ποὺ ΟἸΘατ. Τῦνο ᾿πίθυργθίδἑοη8 ΔΓΘ ΡΟΒΒΙθ]6: (1) 1 ἀπ ὁπ6 ἮΘΓΘ 

ἴῃ {Π6 ΔΥΤΩΥ οἤοια ἰαν αἰιφίιξ το οτν' οἰιαγσο, {Πι6η παιιβὲ φίνϑ τι5 α μεατίη (οΓ Υ. 2. 20, 

ἐδίδοσαν οἱ Λακεδαιμόνιοι τοῖς συμμάχοις λόγον) ; οτ, (2) 17 ἀπῃ ὁπ6, εἰο., τ06 ομσἠΐ 
Ἔὐετὶ Ξ ἘΞ 



Ὡδ0ὺ ΑΡΡΕΝΘΌΙΧ. 

ἰο φίθε απ ἀσοοιιηΐ, αἩ ΒΊ ΕΥ ΤΟΥ Οἱ σοπαιιοί. Αραϊηβί (1) 18 π6 οαΒΡΟΚΚΘῚ βυ1- 
Ραῖῃν οἵ {π0 πθη, ὙΥοἢ νοῦ ἰθᾶνὸ πὸ στοοπὶ [01 ΒΟ ἢ ἃ ΒΡ Ροβί ἴοη οὐ Βυ0 ἢ 

ἃ ἀριηδηα οἢ {Π6 Ρατί οἵ {πὸ σὍΠΟΓΑΪΒ; ἀρσαϊηβί (2), {Π6 ἕδος {πδὲ {Π|Ὸ σΘΠΘΓΑ]8, 

ΘΒΡΘΟΙΆΠΥ αὐΐου Ῥοΐηρ ΒῸΡΟΓβοαρα, γοΥΘ ὉΠΩ͂ΘΓ πὸ ΟὈ] μας 8 ἴο τη κΚὸ ἃ ἀθ- 

ἔρῃοθ ἴο {πον Βοϊ αἴοσβ ἀραϊηβῦ {ΠπῸ ΟΠΑΥρΡ ΘΒ οὗ ἱπαϊν  ἀπ818, θὰΐ σου] δὲ πιοβί 

ἀθοίαγο {πο ὶν σοδηθ88 ἴοὸ (ὁ 80, 'ἴπ ΟΥΘΙ ἴο τοίδί πη ὑΠποὶγ σοοα νν}}}, ἘΣ ΠΟΓ, 

ἀπίθ Π Ὁ]6 ἰβ {π6 χρ]ηδίίοη: 10 ἀπ οπα (ποῦ οὗ {πὸ βοΐάϊοσβ, θὰ Δ ΠΥ ΟΠ6 

ΒΟΘΥΘΓῚ δλοιμίαί ἰαν αἰὐιηλὶ ἰο {λιεῖνγ οἰανσο, {δον (16 ΒΟ] 1678) οἱσλὶ ἐο ππαογίακα 

ἐλιεῖν ἰεγδηοε, βίποθ διδόναι Ἀόγον ἰ8 πού πιϑθα ἴῃ {Ππ6 βθη86 οἵ ρίεααίη αποίἠιον᾿ 5 

οαιι5ο. ΜΟΓΘΟΥ͂ΘΓ, πὸ οἸλθβο μεμνημένους... ὑπάρχουσαν ΠᾺ8 π0 ῬΟΙΟΘΡΙΪΌ]Ὸ 

σοππροίίοι νυ ἱτΠπ {π6 Τογοροΐηρ; ΠΟΙ 8 {πῸ ππαἀογβίαπαϊηρ οὗ {πΠῸ ἢγβί οδαβο 

ποΙροα ὃν μ᾽ βοῖηρ {Π18 Οὐ ΒΟΒ ΘΙ 461) Αὐζον ἀντ᾽ ἐκείνων οὐ (1 1)1π4.} ἉΓΊΟΥ 
παραγγελλόμενα. ΤΊ. ΟὈ͵δοὺ οἵ {ΠῸ βΌΠΟΓΑΙΒ τὰϊρηῦ βθϑιὴ ἴο "6 ἴο Ῥγθάϊβροβθ 

{πῸ Τὴ ἴο δ ππαογίακὶηρ 50 ἢ. ἃ85 Ηθγπηοοσαΐοβ ΒΕ ΒΘ] ΘΠ {ΠΥ οαγτὶθα ουΐ 

(δ 91; ι1οα, χη, 63, 75); αῦ 8. νναυηὶηρ ἀραϊηβύ βθαϊτοη (Υ]Ζ. ἴῃ ἀτρίηρ 

Β 856} ἀπ 1}18. ΘΟ] ρ΄ 168 ἴο ΘΟΠ ΕΠ Ὲ16 ἴῃ ΘΟΠΏ8 41) 18 ἱποοηβίβίθην νυ 1{}} {}}18. 

Υοῦ {ΠπῸ0 ΞΡΘΘΟΝ οαηποῦ "ΠῸῈ ἱπίοπθα του ὶν ἴο οΔ]πὶ ἴΠ6 ΘΧΑΒΡογα θα ΠΗ. 

Κατ ῥἴασθβ ἴΠ6 ννογβ παρήνεσαν.... παραγγελλόμενα Ὀοΐνγοοη ἑαυτῶν πόλιν 
ἀηα εἰ δέ τις ἐπικαλοίη. ϑ'΄ΟΙΘΏΚΙ, ἰ.6., ῬΓΟΡΟΒΟΒ ἴο ΡΙδοθ {πῸ οἴδυβα εἰ δέ τις 

ενςν διδόναι «ἰοῦ ὑπάρχουσαν πᾷ ἴ0 ἀ5βατη6 ἃ ἰδοσηα Ὀούνθθη πόλιν ἃη4 μεμνη- 

μένους. Ἴνο {ΓΑ ΠΟ ΠᾺ] ἈΥΓΑΠρΟΠΊΘΗΐ ἰΒ γοίαϊ πϑα ἴῃ {Π|8 οαϊτοη ἴον {Π6 ΓΘΆΒ0 8 
τπᾶΐ πὸ Θπθηἤαίῖοη γϑὺ ῬΓΟΡΟΒΘα βθθιὴ8 ααἰΐο ἴ0 ΟἼΓΘ ἃ Πα ΟἸΘΆΓ ἊΡ {πὸ Ραββᾶρϑ. 

1, 850. συναλίζων. Μοτυ8. Μ88. συναυλίζων. --- ἀπεξυνοῦτο. ΜΟΓῚΒ Δ[[6Γ 

δα α5; Μ88. ἀνεκοινοῦτο. 

1. 51. κατηγορήσας .... τριήρεις. ΠΙπᾶ. (68, ΤῖρΡ8. 1800, Ἀ. 111.) ῬΤοΟΠΟΌΠΟΘΒ 

16 γ Π0]6 ΒΘ Π06 ΒρασίουΒ.; ΟΟΡοῦ, ομ]ν {π6 πδιηθ Ἑἱρμοκράτης. 

1. 956. ἐκ τῆς Δεκελείας. Β0}15. Θοηβ ἄοσβ {6 νογ 8 ουΐ οὗἨ ΡΙδοθ, οἢ 16 

στοιὺπηᾷ {Πᾶΐ ἴσο Τ)θοο] οἷα οη6 οου]α ποῖ ΡΟΒΒΙΌΙΥ 566 5}}}}08 ΘηΤοσΙηρ 1Π6 ῬΊΓΑΘΙΒ. 

Ὁ, :ξ1. ὡς.... ἐσομένοις. Βτδοκοίρα Ὀγ ΜΟΓΙΙΙΒ ἃ8 ἃ Ρ]Ο88 0η πελταστὰς ποιη- 

σάμενος. Μαανὶρ νου] τοδᾶ πεντακισχιλίοις τῶν ναυτῶν πέλτας ποιησάμενος. 

Ἠοϊνογᾶα, ὡς ἅμα καὶ ναύτας καὶ πελταστὰς ἐσομένους. 

9, δ. βοηθησάντων τῶν ἱππέων. Ἠοϊ]νοτᾶδ, βοηθήσας τισὶ τῶν παρόντων 
ἱππέων. Μαάᾶνὶρ, βοηθήσας μετὰ τῶν ἱππέων. 

9, 8. σφίσι. Η. ϑαιρρο, ᾿Εἰφέσιοι ; 5ο Ζυγροτρ ἀπ Ηοθροῦ; ΚυγΖ, Ἔφε- 

σίοις. --- καὶ Σελ. δύο: ΡΟΒΒΙΌΪΥ Ῥογτονθα ἤγουν Το. Ὑἱ. 26. 0, 88 οἰϊθὰ ἴῃ 

ποΐο; ἀρδϊηβε {Π18, πουγθυον, Ὁ 18 πο] ἃ {πᾶν {Π6 ννογὰβ ἀτὸ ποοᾶρᾷ πϑγὸ ἴο 108- 

εν (6 τπηθητοη οὗ {πὸ ϑ' 6] πὰ πεῖ η 68 ἴῃ 10 θοὸν (ἸΘΙ Δ ΠΗ). 

ὥς, 9. οὗτοι δέ. Ζυτγθοτῦρ τυ} Οὐ οί, οὗτοι δή. 
,. 10. Μαάνὶρ το͵θοῖβ ἔδωκαν πα τοδ 8 ἀτελεῖ ἴοΥ ἀτέλειαν. 

Ὁ, 18. ἀπέλυσε. Ἐ᾿ Α. ὙΠ 5 οοπ]δοίατο. ΤῈ τοϑαϊηρ οὗ {Π6 Μ88. κατέ- 
λευσε (5ίοπεαί ἰο ἀεαί)ν, ἀοτοπθα θν ἘΣ. ΜΏ]]οτ, 18 πον τοβίοσοα ὈΥ ΖΌγΡοΥΡ. 

Βτοῖξ. ονήθοῖβ ἐπαΐ {π|8 15 ἱποοπβίβίθη! τυ {Π|6ὸ τνοσᾶβ ᾿Αλκιβιάδου... συμφυ- 

γάδα, ν»} 10} Ῥ] Αἴ ηΙν ᾿πτϊπιαΐο {Π6 τηοίνθ ἴῸ ἴπ6 δοῖ, ΤΉΓΑΒΥ 8. Ὀοὶηρ ΑἸοὶ- 

Νἱααᾶοβ᾽ ἐγ θη ἀπα οοΟἸ]θαρσαθ. 
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8. 18. Φιλοδίκης. Ὀϊπά. Φιλοκύδης. --- ἐπορεύοντο... τούτους ἦγεν. ὈΪπά. 
ΘΟΠΒΙΔΘΓΒ ΒΡΌΓΙΟΙΙΒ. 

8. 17. ἄλλαι καταλελειμμέναι. ϑοΠαοῦου ᾿πβογίβ ἄλλῃ αὐΐου ἄλλαι, ἁρρτονϑά 
Ὀγ Πιπά. 

8. 20. καλούμενον. Τ)1η4.᾽8 οΘοΠ]. (64. Οχοη. 1869) ἴον Μ8. καλουμένας ν»Β] ΘΗ, 

πον ΘΥΘΓ, ἰπ {πὸ 1 οἰ ΡΖὶρ οαἸέΐοι (1866) πθ ΘΟμβ ἀθὺβ ἃΠ ἸΠΠΘΟΘΒΒΑΤΥ ΟΠΔΉΡΘ, 

8. 22. ἀποβαινόντων. Τ)ϊη4. τῶν ἀποβαινόντων. 

4, 2. πάντων ὧν. Τλϊπά. οοΠη]. πάνθ᾽ ὧν. 

4, 8. τὸ δὲ... κύριον. Οὐδ οΓρα βρυγίουβ Ὀγ Κῦρρεη, Οοβεού, Ὠιπμαοσγῖ; 
οὔ ρα γῪ Ζυτθοτρ. 

4, 9. ἐκεῖθεν δέ. ἐκεῖ δέ, Τ1πα., ϑΔαρΡθ. 

4, 13. ἀπελογήθη ὡς. ΤῊ ΔΟΓ. ΟΟΟῸΓΒ ΒΡΟΓΘΑΪΟΔΠ1Υ, ἰὖ 15 ὑσιθ, τ ἢ ταὶ 4416 

τηθϑηϊηρ,, 'ἰπΠ ΜΓ] ΙΟΙ5. οὐ ψ] 46] αἰ ογοπῦ ρουῖοαβ (Απορμοη, ΑἸοχὶβ, ΡΟ θῖα8, 

1.10. ΟΠ γγϑβοβί.), θαῦ οαηποῦ 6 80 τι5064] ΠΘΓΘ, ἴ0Γ {Π6 511η}016 σθᾶβοῃ {Ππαᾶῦ {Π6ΓῸ 

18. ΠΟ ΠΙΘΗΤΟΩ οὗ 84 ἀθέθποθ οἵ ΑἸοϊ δθβ θοΐογο 90 ῬθΊον ; ἃ5 Ρ88585. π6 γυϑὺ 

18. Τουπᾶ ἴἰπ ΡΙαίο (ἤερ. χ. ΘΟΤ Ὁ) «πα Απάοοϊαθβ (6 7γ8ι. 10), Ῥὰῦ Ομ]ν ἰπ 

{Ππ|Ὸ Ρογῇ. δ Πη4 ᾿πη ΡΘΥΒΟΏΔΠ]ν, 580 {πᾶ ὉΠ ἱπέοτργοίδιϊοη λε τας αἀογεπαοα (ΠατηοΙν, 

αὖ 1Ππ6 {{π|6ὸ οὗ Πὶ5. ΤΘΟΔ]] ἔγοπι ῬΔ ΙΒ ΘΠ) 5θοηβ ἴατ-οίο πο. ἘᾺγίπου, {ΠῸ6 

ΟἸααδβθ ἐλαΐ λθ τῦὰ8 δαηπῖδμεα ποί 7ιι5ι1},, δτιιὲ τἀγοιιφίι {6 τπίγίσιιοβ οΥ ἠϊΐδ ὁπθηιΐος 

οδηποῦ ΡΟΒΒΙΌΙΥ ἀθρομα ΡΟ ἃ νοὺΡ οὗ ἀοΐοπαϊηρ ; ἃπᾷ ἤπα}}ν {πὸ ποτά μόνος 

15 τη ηΪΠΡ1]658.. ΝῸΓ ἄοοβ ἀπηγγέλθη, {πΠ6 τοδαϊηρ οἵ {Πγθο Ἰη οσῖου Μ85., ν16]4 

ἃ ΒΔ ΒΙΔΟίΟΤΥ 856η86. ΤΠ6 ΟΥΒ ἅτ Ὀγδοκοίοα Ὀγ Βγίοκπον, Οὐ, Π1πᾶ., 

Ζυσθοτρ. Ἐς. ΜΏΠΓ στϑ]θοῖβ 4150 μόνος ἃπα Τανοβ οὐ δικαίως φύγοι, αὖ {Π6 

ΒΆΤΩΘ. {{Π|6 Δ5Β.ΠΙΪΠΡ ἃ ἰδοιπᾶ ἴον μόνος. Μαανῖρ Θοη]. καὶ μόνος ἁπλοήθης 
καὶ ὡς οὐ δικαίως φύγοι. 

4, 14. τὰ δοκοῦντα δίκαια εἶναι. Μδανὶρ (4αυ. 1. 597), τῷ δοκοῦντι δικαίῳ 

εἶναι. 

4, 16. οἵοισπερ πρότερον. ΖτΓΡοΤΡ, οἵοισπερ περιμένειν μὲν πρότερον. ΚιιΓΖ 

ΓΟ] θοίβ 88 ΠΠΘΔ ΠΙΠΡ]658 οἵοισπερ... δυνασθεῖσιν. 

ὅ. 15. Ἠιόνα. ϑομποίαοσ. πᾶ. Τέων. 
ὃ. 19. 1)1π4. το] θοῖβ ᾿Αθηνῶν καὶ ἀπά πολιτεύοντα παρ᾽ αὐτοῖς. 

6. 4. ἀνεπιτηδείων κτέ. 94 600058 ΡῬγοροβοὶ ἀντ᾽ ἐπιτηδείων γιγνομένων ; Ε΄. 
ΜΆΠΘΙ το]θοίοα ἀπείρους... διὰ τοῦτο; ΟὐΡοὶ (64. Απιβῖ. 1862) οἴογρα {ΠῸ 

τηοϑβύ ποίθ νου ΠΥ Θπ]θμἀδίϊοη : ἐν τῷ ἀεὶ διαλλάττειν τοὺς ναυάρχους, πολλάκις 

ἀντ᾽ ἐπιτηδείων γενομένων καὶ ἀκριβούντων τὰ ναυτικὰ καὶ ἀνθρώποις ὡς χρηστέον 
γιγνωσκόντων ἀπείρους τε θαλάττης -- τοῖς ἐκεῖ καὶ κινδυνεύοιεν. 

6. ὅδ. αἰτιαάΐζεται. ΤιΘΌΠΟ] 4, στασιάζεται. 

6. 13. ἀλλ᾽ ἐμφρούρων ὄντων. Οοροί, ἅτε ἐμφρουρόντων, ἃ5 ΤΠπο. νἱ]]. 6ο. 

6. 10. Λέων. ΤΊ παιηθ (οΡὈ]θοίρα το ὈῪ Μοτβ ἅπ4 ΒοΠ πο  ου νυ 11 σοΐου- 

ΘΠ66 ἴο 7. 1) 15 Του ηα 8150 ἴῃ 80Π0]. ἴο Ατὶβίια. Παπαίλ. 1602, 19, ΠΟΓΘ {118 

Ῥάββαρθ 5 οἰΐρα. 

6. 17. ὑπὸ τῶν πολεμίων. ΕἘῪ. Ῥοτίιι5; Μ85. ὑπὸ τῶν πολιτῶν. ΤἼ6 Ραββᾶρϑ 
ἴ8. 5111 ΟὈδοιγο, ουθη ἴξ, ἢ ΓΖ, γα ὕπσον οαῦ 1Π6 ποτ 8 Καλλικρατίδας 

δὲ... ἑβδομήκοντα ἅθογθ, 
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0. 21. ἤνοιγον. Ηοϊιηαπη (ΖΟΎΥ., 18δδ, Ρ. 005), ἤνυτον ; Ζιιτθοτρ, ἐτύγχανον. 
6. 20. ἀντίον τῆς Μυτιλήνης. ᾿ἰο]οοίοα Ὀν Κα σου, νι 1560 ομὶἰβ Λέσβου 

.«- τῆς ἴπ 27. 

6. 29. ὀνόματι. Τὶηᾷ. ἰακοβ {μ15. ἃ8. ἃ τηδγρῖη}] μ]088 --- ὄνομά τι. (1. 

4. Ὡ. 

0. 82. οὐδὲν κάκιον οἰκεῖται. Μί58. οὐδὲν μὴ κάκιον ; (ὋΜΡοϊ, οὐδὲν μὴ κάκιον 

οἰκεῖται (αἴτον ΔΑ ἀπὰ οὐ. ΑἸ4.}; ΤΠ ΡΠ ] , οὐ δέος μὴ κάκιον οἰκῆται. 
6. 37. τὴν ταχίστην. 1 ΡΠ] ἃ οοπ]. τὴν ταχίστην ἦγεν (8. τὸ πνεῦμα). 

. 86. Ε΄. ΔΑ. Εἰομίον, Ζὰ Ν ΘΠΟΡ ΟΠ 5 ΠΟΙΙοπΐοα, {Ο},, 1886, Ρρ. 192--ὔϑ, 

7. 2. διωβελίας. Τὶη. ; Μ55. ΒΌΗΨ, διωκελίας ; οἰοΓΒ, Δεκελείας; ΠοΙθβί, 

δεκατείας. 
ἢ. 4. ἥν. ϑιορμδμα8β; Μ88. καί, νον Ηογι]οῖη ἀοίθπ 8 ὉῚ ΘΟΠΙρΑγίβοη οὗ 

Τιυς. γἱ. 4. ὃ. 

. 23. ἑνὸς μὲν... ἀπολογήσασθαι. ΖυΓΡοΟτρ το θοίβ; 80 ἈΠΟ ἴοΓ. 

Ἴ. 24. οὐκ ἀδικοῦντες ἀπολοῦνται. 1)οϊοπαάρ γΥ Ηρογ θη; ϑαθῦρρο πα 

Κατ ομὶὺ ἀδικοῦντες ; ΖυΣΌθΟΥς τοδ 5 ἀδίκως ; τοῦ. ἴῃ. 15 Ἰᾳδὲ φαϊτοπη Ὀγα κοίβ 

ἀδικοῦντες, πα 5116 Π|]γῪ ἄγορβ {πὸ Ἰοπρ ποίθ ἴῃ ποῖ πὸ Ππαᾶ Ὀοίοτο ἀοίοπαθα 

{πὸ βίη σία ποραϊζοη. 6 τηυβύ τα οἰἴπον οὐκ ἀπολοῦνται ΟΥ, ῬΟΥΓΠΔΡ5 Ῥοίου, 

οὐκ ἀδίκως ἀπολοῦνται. 
ἡ. 271. ἀλλ᾽ ἴσως... ἡμαρτηκότες. Μοὶ Μ85. ἀποκτείνητε; ΜΒ, ἀποκτείνετε; 

Ὁ), μεταμελήσῃ; ΗΝ, ἡμαρτηκότας. ΤοΐοΙ οΟμ]. ἀποκτείναιτε " μεταμελῆσαι δ᾽ 

ὕστερον, νυ ἷοῖι Βτοῖξ, ἀἀορίβ; Μαάνμ, ἀλλ᾽ οὐκ (αὐ ποῖ ᾿ἰ 6} 11), ἂν (-- ἢν) 

παρὰ τὸν νόμον... μιᾷ ψήφῳ, ἀλλ᾽ ἴσως... ἀποκτείναιτε. Μεταμελήσει δὲ 

ὕστερον, ὃ ἀναμνήσθητε. .. ἡμαρτηκότας. 1 50}}}, Οραβο, 1. Τοῦ, τοδβ. ἀλλ᾽ 

ἴσως, ἂν... ἀποκτείνητε, μεταμελήσῃ δὲ ὕστερον, μνησθεῖτ᾽ ἂν ὡς. 

ἢ. 32. ἥπερ. .. προσταχθέντα. ΕΙΟΙΟΓ το ]θοῖβ.; Μ}Π6 ΚΌΓΖ Ομ 8. οὐκ 
ἱκανοὺς... προσταχθέντα Ὀοϊονν. 

Βοοκ 1]. 

1. 8,9. ΤΠοβο βθούοηβ ἃτὸ Ὀγαοκοίρα Ὀγν 1,. Τ)ιπαοτγῇ. 

1. 12. πρός. ΙΚυγζ οπιϊίβ, ἃ8. ὈΟΥΓΟΥ Θ ΘΥΓΟΠΘΟΊΒΙΥ ἔγοπὶ παρεσκευάζοντο 

πρὸς ναυμαχίαν, 10 ; ΖτΡοΓΡ στοὰ 8 εἰς. 

1. 15. προσβολῇ. ϑιυιβροοίοα "γ ΤΙ Πα. ; οὐ 64 Ὺ ΖαγΡοτρ. 

1. 16. προσείλοντο. [πὰ δΒιγϊοἴποβ8. 51}}}. 50 α ] ἃ Ῥὸ οἱ ἐν οἴκῳ ᾿Αθηναῖοι; 

ποποο ΠΙπα. ἀββιπ!05 ἃ Ἰαοαπα Ὀοίοτο στρατηγούς. 

1. 18. παρῆσαν. 1)ϊπα. πὰ οἴογ5 παρῇσαν, οὐ ἀοοοιπῦ οἵ πεζῇ; θυΐ Μ8. 

τολαϊηρ ἴβ Βαρρογίοα ᾿γ ν. 2. 9, παρείησαν ... εἰς τὴν πόλιν. 

1. 21. διεῖχε. ϑαιρρο; Ζυγοῦ, διέχει. 

1. 29. ἀπαγγελοῦσα. ϊπᾶ., ϑαῦρρο; πὸ Μββ. πᾶν ἀπαγγέλλουσα (ἃ8 

Β, 1)) οΥΓ ἐπαγγελοῦσα ([, Ν᾽). 

1. 32. ἐρωτήσας. 7ἼΠ1Ὸ ΔΠΒΝΥΟΓ ΟΠ 0 ΠΟΤΟ 8. σίνοπ ἴῃ ὁπ Μβ. (Π), 

ὙΠΙΟΝ τοαβ αἴ παρανομεῖν : νικήσας ἔφη ποίει, ὃ παθεῖν ἔμελλες ἡττηθείς, 

εὐθὺς τοῦτον ἀπέσφαξε μετὰ τῶν ἄλλων στρατηγῶν. (ἡ ῬΊαῦ. 15. 10, 

᾽ς, 2. ἄλλοσε. ΠΟοΙΙΙοΐη, Τ1π4., Βααρρο; {πὸ Μ88. ἄλλοθι. 
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ῷ, 10. τοῦ μὴ παθεῖν. ϑαιρρο ψῖτῃ ἘΣ; {Π6 οἴποὺ Μ885. εἰ μὴ παθεῖν; ΒοΠ5. 
15. ΑἸ πηοδὺ 410Πη6 ΔΙηο Πρ ΘΙ [ΟΥΒ ἴῃ γϑίϑ ἢ πρ' [Π6 Ἰα ον τοδαϊηρ, 

ὦ, 19. πλησίον. Ἐδο]οοίοα Ὀγ Κῦρρεοπ; πλησίον τῆς Λακωνικῆς, (οΡοί. 

ῷ, 106. ἀντέχουσι. ϑοῃηρίαον; Μ85. ἀνέχουσι. --- πλείω. ΤΠ. πλεῖον. 
8. 19. Πιη4. (4η. 64. 11ρΡ5. 1857, Ρ. χῖχ.) Ὁπ1|πΚ5 ὁρίσασθαι Πα8 914116η ουνὐ 

ΔΊΟΥ ποιήσασθαι; ΖυγΡοτρ τοροδίβ ποιήσασθαι Δἴζοτ τρισχιλίους. 

8. 20. ἔπειτα κελεύσαντες, κτέ. ΠΙπά, (Πεἰ᾿. Ρ. χν.) ἀβϑιιπηθβ. ἃ ἰδοιιηδ, ἴῃ 

{Πη6 Ῥαββαρθ, βιιρροβίϊηρ κελεύσαντες ἀπιέναι ἀποθεμένους τὰ ὅπλα; 51}}}1ΔὉ}γ 

ΟὐΟΡοί. 

9. 29. πολεμίοις. ὙΥοΙ5Κο; πολεμίῳ, ΜοτιΒ; {π6 Μ88. πολέμιοι. 

8. 91. ἀποβλέπει δ᾽ ἀπ᾿ ἀμφοτέρων. Ιπ {π6 οοππθοίίΐοπ {π6 νου β Βῃου]α 
ΙΠ08Π: 7668 δοίἠ, τυαγ5 (ἐπ᾽ ἀμφ.), πα {Π|8 πιὶρηῦ θ6 5814 οἵ ἃ Ρυβκίῃ, 1 δορά 

θοΐογθ ἃπα θθ πα. Τᾶνοβ ΘΟῃ]θοίαΓο8 ἀπολείπει ἀπ᾿ ἀμφ., ,Χὲ5 πιοίίλον γοοί 61- 
αοἰΐη. ---  ΤῊΘ νογᾶβ καὶ γὰρ... ἀμφοτέρων ἅτο τοραγταθὰ Ὀγ αἴθ θα! ὕουβ ΓΟ]]ονν- 

ἱπρ' ΟὐΡού ἃ5 8η ἱπίθυροϊίΐοῃ (1 ρᾶγύ ἔγοιῃ 47 Ὀ6]ον). 

8. 34. ἐκεῖ. Τὶηα.; Μ85. ἐκείνη. 

8. 96. παρανενομηκέναι. ὙΥ οἱ, παρανενοηκέναι ; ΥΥ̓γὑΐοηθ8ο}!, παρακηκοέ- 
ναι; ϑοιτηϊαΐς, παρανενομικέναι. 

8. 41. γ᾽ ἐδέοντο. Οὐμδοῦ; Μβ85. γε δέοιντο. 
9. 49. ἐσχατώτατα. (Οὐομοί, ἔσχατα. 

9. δ4. ἐκέλευσε. ἐκάλεσε, ΟΟδοῦ, 1Τ)᾽π4. (64. 11]. ῥγδρῖ. Ρ. χυἱ.), σγσθυθ Π6 

4150 Δββ:1πη|65 ἃ ἰδοιπᾶ ἴῃ {πΠ6 [Ο]]οίπρ οἢ δοσοιηῦ οἵ {πῸ ᾿ἰσγαϊίοπαὶ εἰσελ- 

θόντες. 

4, 8. ἐν τοῖς ἱππεῦσι. ῬΑΙΠΊΘΙ, ξὺν τοῖς ἱππεῦσι; (Ἰά556η, ἐν τοῖς ᾿Ελευσι- 

νίοις; ΚνγΖ, ἐν τοῖς ὅπλοις. 

4, 18. τοὺς φιλτάτους. Ροτίιι5, Κῦρροη, τὰ φίλτατα; ΥΥ̓γίίθηρ δος !}, τὰ ἡμέ- 
τερα ἀπεσημαίνοντο καὶ τοὺς φιλτάτους ἀπέκτεινον. 

4, 15. ἱέναι. Μαάαν!ρ, ἱέναι. 

4, 18. πρὶν... πέσοι. Τ)]η4.; πρὶν ἂν... πέσοι, Μ58.; πρὶν ἂν... ἢ πέ- 
σῃ τις ἢ τρωθῇ, ϑαιιρρθ. Οὗ 1. 1. 18. 

4, 26. τῶν Αἰξωνέων. ῬΑΙΙΠΟΓ; Μ885. τῶν ἔξω νέων. 
4, 82. τὰ δέκα. Τ)]πά.; Μ85. τοὺς τὰ δέκα. 

4, 834. πρὸ τῶν ἄλλων. πρὸ τῶν ᾿Αλῶν, Μαάνίρ. 
4. 56. τῆς μετά. Τ)]η4. τοδ5, ἴῃ ὈΟΐ] οα 565, μετὰ τῆς, σοτηρατίηρ; νἱ. 5. 4. 
4, 38. ὡς πρός. Τ)1η6. πρός. 
4, 41. παρελύθητε. 1)1π4.; ὑπ ὈοίίοΓ Μ85. περιελήλυθεν ; {π6 ΟὔΠ6 ΓΒ, περιε- 

ληλύθατε ; ϑαιρρε (π᾿ ἀρυθθῃπιθηῦ υνἱ{Π Ο]4 5565) οχρθοῖβ ἃ γορ τηθδηΐηρ 
ψοῖι λαυθ δθθη «ἰθοοῖυοί (ον Θυυθ 0164), ἃπᾶ ΡγΌΡΟβῸ8 περιηλάθητε; Υγγίϊ. 
ΘΟ] Θοίαγοα παραλέλυσθε; 1μἅγ65, περιείληφθε. 

Βοοκ 11. 

1. δ. ὁρῶν. ϑιαρροτίοα ὈΥ ἃ 5: Π|}Π80 τι58 οὗ {Π| γϑὺῦ ὁρᾶν ἰπ ἷν. 4. 6 ὁρῶντες 
τοὺς τυραννεύοντας. 
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1. 8. πορευσομένου. Τϊπᾶ., σοί; Μ88. πορενομένον. --- Δερκυλίδας. Μδ88. 
Δερκυλλίδας. 

1. 16. εἰς τὰ τείχη. Τϊηᾷ,; ΜΒ. πρὸς τὰ τείχη. 

9, 2. οὐδέ. ΝΆΡΟΓΥ; Μβ8. οὐδέν. 

9, 9. ἐπ᾿ ᾿Εφέσου. ἀτοίο; ΜΕ5. ἀπ᾽ ᾿Εφέσον. --- τὰς περὶ... ἐν εἰρήνῃ. ΤῊΘ 

ΒΘη86 8 Φουα ἃ} (1) οα δοοουηῦ οὗ {πὸ ἀπαβαδὶ οχργθββίοη τάς περὶ ἐκεῖνον 
πόλεις, ὙΠ 10} ΒΠΟΌ] ἃ ΡΓΟΝν. βιρ  ΓΥ ἐλ οὐξίε5 βἰθιαίοεὶ ἡ {ἰι6 δου δον ΟΥ ἐιΐ5 ἀοηιαῖν, 

85 ΤἼυσο. ἵν. 83, ὡς πολλὰ τῶν περὶ αὐτὸν (Περδίκκαν) χωρίων ξύμμαχα ποιήσοι 

πὰ (2) θθοδαδο οὗ {πὸ πποογίαϊ ν νυ Ποῦ Γ {Π|Ὸ νογ 5 φιλίας ἐν εἰρήνῃ ἰοροῖ ΠΥ 

ἈΓΤΘ ἴο Ὀ6 Ἰοϊηθα υυ]{] καταλιπών, οΓ ἐν εἰρήνῃ 5 ἴο Ῥ6 τ Κοὴ 11 διαβαίνει. --- 
Μογὰβ βυβρθοϊοα ἐν εἰρήνῃ ; Π)1π4. [η6 Β8Π16 ΟΥ φιλίας (τοϊοντίηρ ἴοὸ ΒΟΓΠΠΑΓαν, 

δἰ γπίασ, Ρ. 263), ἀπά ογβία πα ϊηρ τὰς περὶ ἐκεῖνον πόλεις ἴῃ {Π|Ὸ Β6Π56 οἱ τὰς ἐκεί- 

νον πόλεις. 

ὥ, 10. μετρῶν. Κυϊροῦ (οα ΤΉῸο. νἱϊϊ. ος. 2), μέτρον; Ῥαυΐ Ἡροτιοὶη 8Ὲ}- 

Ρογίβ {πὸ Μ8. τοδάϊηρ ὈγῪ Παΐ. 1. 93. 

ὥ, 11. ἣ ἀπέχει... ὁδόν. Βταοϊκοίορα ἃ8. ὈΠΟΆΪ ΘΙ ἴοῦ ἃ ηα τηθϑῃίηρ! 058. 
ΞΔΌΡΡΟ αἴίον Πἰηᾷ. νου] τοδὰ ἀπ᾿ ᾿Αταρνέως ἴοΓ ἀπὸ Σάρδεων. Τὸ {Π|8 τοδά- 

ἴῃς ϑ'οθ γα. οὈ͵]θοίβ, οα {π6 »τουπα ὑπαὺ ἰθ ἰδία ποθ (810 βἰδαϊ8) 18 ΠΊΟΓΘ 

ἀπ 8η ἃ ΤΠ ΓΘ - αν 8 ΤΠ Ά ΓΟ. 

9. 18. ἂν. δ. ΒΕ, ἃ.:. δε Β:πᾶ: αν τ. δεῖν 

9, 19. ἀέναος. Τὶπ.; Μ88. ἀένναος. 

9, 25. περιιόντι. ΠΙπά. νυ} ΒΒ. περιόντι. 
ῷ, 27. δι᾽ αὐτῶν. ϑομάζοτ, δι αὐτῶν, οὐ {πεῖν οἵὐη ἀσοοιιηΐ, ἵ.6. νυ ποὺ Θ0Π- 

Βα ἶπηρ Αρὶβ οὐ {πῸ ΤιοοαδοιηοηΐαηβΒ. Βγοῖί. Ῥγδοκοίβ. δι αὐτῶν, νη ο ἢ ἢ 

{Π η ΚΒ Τὺ Πᾶν ογτορὺ ἰηΐο {πὸ ἰοχῦ ογγιρίοα ἔΓΟΠῚ ἃ ΤΠΔΓΡΊΏΔ] δυνατοί, 6χ- 

ΡΙ απαΐογυ οἵ οἱ περὶ Ἐξενίαν. 

ῷ, 28. περιεπλήσθη. ϑοΙνΑΡ6 το]θοίβ τ οἰκία ἀπ γοδβ περιεκλήσθη (ὈοίίοΓγ 
Χρη. πβᾶρο περιεκλείσθη), 50 {παὖ ὁ Θρασυδαῖος ὈΘΟΟΠΊ68 {ΠῸ 5110]. 

8. 1. ὡσιώθησαν. Τ)ϊπη.; Μ85. ὡς εἰώθεσαν. 

8. 83. χωλεύσαι. χῶλος βασιλεύῃ ν»ἱ{Π ῬΙαΐ. Αγε5. 8 (1611). Βἄρδβ. γϑ- 
Βαταβ {Π6 ψογ ἃ8 ἃ ρίοββ, θαὺ Βτοῖζ, νἱπα]οαΐθβ ὕπο στοδαϊηρ. 

3. 8. ἄλλοι ἄλλοθι. Μδ85. ἄλλος ἄλλοθι. 8 νυἱΪϊ. ΄. 1. 
3, 9. ἴθι εἶπον. Μοβὶ Μ85. ἴθι ἔφη; ποποο Πογι]οίη, ἴθι, ἔφασαν. 

4, 8. ὅποι. Τλϊπὰ.; Με8. ὅσους ; Οἴπογδ, ὅταν, ὅπου, ὅσῳ. 

4, ὅδ. πίστιν λαβεῖν. Τ)ϊπα. ννοι]α τοδὰ πίστιν δόντα καὶ παρ᾽ ἐμοῦ πίστιν 
λαβεῖν. Μαάανὶρ {π|πκ8 ΟἿΟΣ ὑνουβ πᾶν Ῥόοη Ἰοβὺ Ῥοΐοτο ἡ μὴν, οἢ {Π|0 

στουπᾶ {πᾶν {πῸ0 ννογὰβ ἡμᾶς μηδὲν τῆς σῆς ἀρχῆς ἀδικήσειν πιιδὺ ὈΘΙοΠΡ ἴὸ 

{Ππ|0 ΒΡΘΘοῖ οὔ Αμροβίϊααβ, Οὐσία] ν {Ππ| ΘΧΡΓΟββίοη τῆς σῆς ἀρχῆς ὁοοὐ]ὰ ΠΤ ]ν 

6 υπάογβίοοα οἵ {ΠπῸ τορίοη οοουρίὶοθα Ὀν ΔροΒΙ Δ 8. 

4, 12. ἀπαντώσας. .. ἦγε καὶ τάς. ΥΥ̓Δυτἰπρ ἴῃ Μ88.,) ΒΡ ΡΠ164 ἔτομι “γε5. 

᾿, 10. 

4, 20. καὶ ἄλλον. καὶ ᾿Αδαῖον, 'Τ6]], ἴγοπὶ “765. 12 ἴ. 

ὅ. 2. νομίζοντες κτέ. ΞΔΌΡΡΟ, νομίζοντες αὑτῶν τὸ ἄρχειν (αἴζον ΞΟΠ ΠΟΙ ΔΟΤῚ ; 
Τμᾶν 68, αὑτῶν τὸ ἄρχειν εἶναι ; Π,16 0}1014, αὑτῶν τὴν ἀρχὴν (-Ξ- ἡγεμονίαν) ἔσεσθαι. 
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ὃ. 4. ἤρξαντο πολέμου. ἦρξαν τοῦ πολέμου, ΟοΡού, Ὀϊπᾶ., ϑααρΡΡο. 
ὄὅ. ὅ. ἐν Δεκελείᾳ. Βτοϊΐ. τῆς ἐκ λείας. (ἷ ἴν. 3. 21. 

ὅ. 9. ἀπολώλατε. ΤΙη4. ἀπωλώλειτε; ϑ'διρρο, ἀπολώλετε. 

ὅ. 15. οὐκ ἐχόντων. ΟΥ̓ (ὁπ 7506. εἶδ Απίϊά. Ῥ. 841); [ῃ8. Μβ88. οὐχ 
ἑκόντων. 

ὃ. 16. χάριτας. .. μείζονας. ΟὐοΡεί, Π1η4.; {πὸ Μβ8. χάριτα... μείζονα. 

ὅ. 22. τὸ μὲν Θηβαΐων. τῶν μὲν Θηβαίων, ΤΊ ΠΤ ΠΠ8. 

Βοοκ ΙΨ. 

1. 7. ἄγεσθαι. ΜατγκΙαπᾶ οπ Ἐπ. ϑιρρί. 1064 ; Μδ85. γενέσθαι. 
1, 16. περιειργμένοις. Μ΄4ΙοΚ., ΒοΠποίαον; Μ88. περιειργασμένοις. 

1. 24. ἄλλα δὴ οἷα. Τ)ϊπ4. οοπ͵. ἄλλα οἷα δή. 
1. 351. ἤρξατο λόγου. ἦρξε τοῦ λόγον, ϑδιΡΡο, αἴξον Π)1Ππ4.᾽8 ΘΟ]. 
1. 36. δέοις. ΟὐοΡοΐ ; Μ85. δέοιο. 

ὥ, 6. ὅτι... εὐκρινεν. Μαανὶρ (Αἀν. 1. 559), ὅτι τοὺς στρατευσομένους 

μόνους δεῖ ἐγκρινεῖν ; ΚυγΖ, ὅστις τοὺς στρατευομένους διευκρινεῖ (ἐΓ ὁεο. 8. 6). 
Βγοῖῦ. 465 εὐκρινεῖν 45. 8 50] 1] ΥῪ ̓ πβίαπμοθ οὗ δὴ ᾿πίθηβῖνε ἴο εὖ κρίνειν, ζεερ 

ἴηι φοραί ογεῖον, υυϊὶ τοὺς στρατευομένους ἃ5 ΟὈ͵θοί. ὙΠαῦ [Π6 νϑ.Ὁ ἴβ δοῖ., πού 

ἱπύΓ., ΔΡΡΘΑΓΒ ἔγοπι {πὸ ἴδοῦ ἐπαὺ {π6 ἰπίογοϑῦ οὐ {π6 οἥοουβ, ποῦ οὗ {ῃ6 τηθῃ, 

15 'ἴπ φιοβίίοῃ. ΤΠηῸ ΟΠΟΘΥΒ πγιδύ ποῦ ΟἿ]Ὺ 566 {παὺ {Π6]Γ ΠΠΘΠ 81 γ06}} Διπιρα 

8ΔΠ4 τηοππίρα, Ραΐῦ πηβῦ ΚΘΘΡ {Ππ|6πὶ ἴῃ ἃ Πρ βίαϊθ οἵ ἀϊβοῖρ]]πθ. ἢ {Π|6 Δ Ὸ ἢ, 

1 {Π6ν} που]Ἱα νη ἃ ΡὈ.ΪΖθ. 

ὦ, 18. τὴν ἀμφίαλον. Ἠοτθεί, τὴν ἀμφὶ ᾿Αλέαν ; «ΠπΠρΌΪ 1556 ῬΤΟΡΟΒ65 τὴν 

Στυμφαλίαν οΥ τὴν Αἰγιαλείαν ; ΗΕ. ΒοΠποίαον, τὴν ἐπ᾽ αἰγίαλον. 

ὥ, 28. εἰρξάντων. ΟΠ ποίου; {πΠ6 Μ88. ἀρξάντων. 
8. 3. ἐφ᾽ Ἑλλησπόντου. [)1π4., [πΠ6 Μ85. ἀφ᾽ Ἑλλησπόντου. --- διαλλάξας. 

Μαάν!ρ, διᾷξας. 

8. 17. οἱ μὲν... πειρώμενοι κτὲέ. ΠἸπα. ἔγομη «σε8. 2. 8; ἴη6. Μ85. οἱ μὲν 

αὐτῶν ἔφυγον οἱ δὲ ἀνέστρεψαν, οἱ δὲ πειρώμενοι κτέ. ῬΟΙΠΔΡΒ {Π6 {τιιθ γθϑαϊηρ, 
18 οἱ μὲν αὐτῶν ἔφυγον οὐδ᾽ ἀναστρέψαντες. 

8. 28. Σπαρτιατῶν. Βεοβύ Μ88.; Οἴπθιβ στρατιωτῶν. 

4, 6. τοὺς τυραννεύοντας. ΟὐΔΠηρ6 διιρροβίβ τοὺς ἐν δυνάμει ὄντας τυραν- 

νεύοντας. 

4, 11. οἱ δ᾽ αὖ Λακεδαιμόνιοι κτέἔ. ΟἝΠΡ6 νου] τοδα οἱ δ᾽ αὖ Λακ. τοὺς 
καθ᾽ ἑαυτοὺς Κορινθίους νικήσαντες ἐδίωξαν πρὸς τὸ ἄστυ᾽ ὡς ἤσθοντο.... βοηθ. 
ἐπανελθόντες ἐν ἄρ. κτέ. Τύ 15 ΟΥΑΙ] 5 ΠπρῸϊΑΓ {παῦ πο 5ποι ἃ θ6 πὸ τηθη- 
τίοπ οὗ ἴπ6 Οουὶ π 885 ἴπ {Π6 ἰοχέ. 

4, 16. ὥκνουν. Τληα. (ἴξον Ῥυίβοίδῃ χυὶ!. 25); 1π6 Μ88. ἐδεδίεσαν. 

4, 17. ἐπεκδραμόντες πελτασταῖς. Μαανὶς (4ἀυ. 1. 840) ἐπ᾽ ἐκδραμόντας 
πελταστάς. --- ἐστρατοπεδεύοντο. ϑ'΄ΟΠΠοΙΠοΓ; Μ885. ἐστρατεύοντο. 

4, 19. Τενέαν. Κῦρροπ; {πὸ Μ85. Τεγέαν; 4448. 2. 17, κατὰ τὰ στενά. 

ὅ. 1. αὐτόθεν. Ὑ͵εΙΒ κα; ἐπ Μ85. αὐτόθι. --- ὡς "Ἄργους... ὄντος. Βτοίί. 
Ὀτγδοκοίβ τῆς, ὙΠΟ ΙΖ τρία ηβ ἴπ {Π6 86η86 οἵ ααδβ τυαἦτε, εἰσεπιϊίοῆο (Κα. 
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ϑρτ. δ0, 8,1). ΒΌΕῈΕ γτοδᾶ τοῦ Κὶ., θν Ἐζόρινθος ἃ8 πιαβο. ἴα πού Τουπᾶ ἴπ 
Χρη. ; ὁη6 ππὶπηρογίδηϊ Μ8. τοῦ καὶ τῆς ; Ποτι]οῖη, τῆς Κορ. οὔσης. 

ὃ. 4. ῥιγώντων. Οονοὶ (6. 99, ν. ὃ; Κα. ϑρυ, 82, 8, δ); Μ88. ῥιγούντων. 

ΟΥ̓ ἱδρῶντι, 7, Πότ νὰ]ρ. τϑϑαϊηρ 8 ἀραΐη ἱδροῦντι. 

ὃ. 10. καὶ κάων. ΤιοπποΡ; Μ88. ΒΟΌΥ, καὶ κλῶν ; {πὸ τοϑὺ κυκλῶν ; ὅδο} 

(Οὃςς5., Ρ-. 13), Κορινθίων νυἱζ} τοῦ, το ΤΊαῖ. Ασε5. 22. --- οὐκ ἀνῆκε. ϑοΒ ΠΟΙ οΥ ; 

τη ΜξΕβ. οὐκ ἀνῆγε. 

ὃ. 18. διιών. ΟὉΡοί, ἀπιών. --- ὄρθρου... παρῆλθε. Οαπὴρο (ῬΒ]ΟΙοριιδ, 
ὙΠ. 277}, ἔτι σκοταῖος ἀναστὰς ὄρθρου παρῆλθε; Τιαγο5 (λίγ ίβολε είν, τὶ 

Χο. Πεὶϊ,, Ῥόβοη, 1882, ν. 139), σκοταῖος ἀναστὰς ἔτι ὄρθρου παρῆλθεν. ΤΊ] 
{γα ΠΒΡΟΒ᾽ ἢ. ΘΟΠ ΘΠ 18 {5611 ἴῃ {παὺ 1Ὁ ἸᾺν 5 ΒίΤΘΒ5. οἡ {ππρ ἴδοΐ οἵ 118 Ραββί ηρ' 

ὙΥΠ1]}6 ἰἴ νγ88. 811} ἀατκ, ἀπ 50 ἀπβθθη, ΤῊ νοῦ ὄρθρος Τηγν ΟΟΥ̓ΘΡ {Π|Ὸ {ἰπὴ6 

ἔγοπι {πὸ {Ππἰγὰ πναίο οἵ {πὸ πἰρσηῦ ἴὸ βαηγῖβο, 80 {πᾶῦ {Π|6 τη ᾶ ΓΟ 15 πηϑ 4θ (88) 

Ὀοίννθοπ ὕνο πα νο οὉἹΟΟΚ ἴῃ {Π|02 ΤπηοσΠΐηρ,, 

60. 1. Αἰτωλίας. ἰπά.; {πΠ6 Μ88. Αἰτωλία, ἀοἴοπαρα Ὀν Ἠοτρίη. 

0. 7. ἀπὸ... ὄρους. Τὰ {πΠ6 Μβ88. {Ππθ80 ψογβ ΤΟ] τὸ στρατόπεδον ; {Π6 
ἈΓΓΑΠροιηθηΐ ἰπ {πὸ ἰοχί 15 Κύρρθη"᾽ β. 

6. 9. ἦσαν. Μοχιβ; {πὸ Μ8β. ἤεσαν. 
ἢ. 1. περιεστρατοπεδευμένοι. 1) 1π4.; ΜΒ. περιστρατοπεδευσάμενοι; ϑ'οηποῖ- 

ἄθγ, περιστρατοπεδευόμενοι. 

ἢ. 4. τῶν ἀπὸ δαμοσίας. Τ)ϊπ. (64. Οχοπ.); ἴπῸ Ῥοίίου Μ8β. βαγιν τῶν 
ἀποδημίας, ΡΑτίΪΥ τῶν τῆς ἀποδημίας ΟΓ τῶν περὶ ἀποδημίας, {Π|ὸ τοξί αὐτῶν 

ἀποδημίας ; Κῦρροῃ, αὐτῶν τῶν ἀπὸ δημοσίας ; δ! 61 4ον, τῶν περὶ τὴν δημοσίαν ; 
Ὠϊπᾶ. (6. Τ1Ρ05. 1800), ἀρξάμενοι ἀπὸ τῶν περὶ δαμοσίαν. 

ἢ. ὅδ. καὶ οὕτω. καί τηιϊιδὺ "»Ὀνυ οπιϊἐἰθ, ΟΥ εἰπών ἁΡον οπαηροα ἰο εἶπεν. 

ΤῊΘ Δπδοο! αἴ πα οἰϊθα ἃ 8 Β᾽ ΠΉ}ΠᾺ0 (ν. 1. 28; νἱ. 1. 19; 4. 2, 4) ἅτ πού 8ὸ. καὶ 

οὕτω ἴπ {Π6 56η86 οἵ καὶ ὥς ΙΔ 5 ΒῈΡΡΟΤΙ. 

8. 4. εἰ δέ τις τοῦτο φοβεῖται. Τ)ϊ]πΠα.; {πΠ6 Μβ88. πᾶν εἰ δέ τισι τοῦτο 
φανεῖται. 

8. δ. Αἰγαί εἰσι. Μ᾽ ΔΙΟΚΟΠδοΥ (οη ΗΔ. 11]. 117}; {πῸ Μ88. Αἰγεεῖς, Αἰγαιεῖς 

ΟΓ Αἰγιεῖς νι ἱτποὺΐ εἰσί. ---ἅ. Λαάοα ὃν Πὶπά. --- ὑπήκοοι ὄντες. ὅὸ ΒΟΙΕΥ; 

1η6 οἵου Μ88. ὑπήκοα ὄντα. Μαάνὶρ (“ἀυ. 1. 840) νου τοβίοτο {ΠπῸ Ῥαββαρθ 

αἴζον {πὸ Μ88., γοδαϊηρ Αἰγαιεῖς, »αΐ ἄοο5 πού Κη ὑνπδὺ το τα κο οἵ γέ Ὀοοτο 

χωρία. ΤΊΘ Ραββᾶρο ᾿ἰπὴ}08 ἃ[6Γ 411 {ΠπῸ ΘΟὨ ] οἴ ΓΘΒ, 

5, 12. ἀποστῆσαι. Τλϊη. ; Μ88. ἀποστηναι. 
ϑ, 14. Βοίνθοη ἡμᾶς «πη βασιλεύς, {Π6 Μ85. πᾶνο οἱ Ἕλληνες ἤ, νἱτπουὺΐ 

πιϑϑδηΐηρ. Μογιιβ Ὀγαοκοίοα ἴπ6 νυογᾶβ,; Οὐδοί ἱπαϊοαῖθβ ἃ Ἰδοῦ. 

8, 15. λόγοι ταῦτ᾽ ἦν. 5(ΟΡΠΆΠαΒ; {π6 Μ85. λόγοις ; ὙΥ̓ΟἸΓ (οη Τ)οπι. Περί. 
519), λόγος ; Κῦύρροη οὐ βουλομένοις ; Το ΠοΙΪἃ οὐχ ὁμολόγοις ; ΙζῸΓΖ, τοῖς δ᾽ 

ἐναντία ταῦτ᾽ ἦν; ΒΓοΙΐ. ΒυΒροοῖβ ΒΟΠΊΟ ΒΌΟΝ ΟΥ̓ΡῚ ΠΑ] ἃ8 φόβος ἐνταῦθ᾽ ἦν, ἃ5 

βυρρσοείρα Ὦν {Π|6 ΤΟ] ]Ποννΐηρ οἵτε γάρ... ἐφοβοῦντο ; Οτηρο " ἄθη ΘΟ ΠΟΥ ὙΥΑΥ 
ἀϊθ8 οἷπ ΒοΠγθοκοη, -- τὰς πόλεις καὶ: νυαπίϊπρ ἴῃ ΒΌΕΨΥ. 

8. 30. ἄλλων τε πόλεων. ϑονιποίάον; 1Π0 Μ88. ἄλλων τε πολλῶν. 

8, 35. καὶ ἐπανελθών. Ποτιοἷη (ΠΟ Γπιο8, χὶϊ. 184), καὶ εἶτα ἀπελθών, 
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ΙΝΌΕΧ ΟΕ ῬΒΟΡΕΒ ΝΑΜΕΠ. 

᾿Αβαρνίς, ῬΤΟΠΊΟΠΙΟΤΥ ΠΟΔῚ 1,8 Πιρ5ᾶ- 

ΘΙ ΤΠ ΕΣ ΖΦ. 

ἤΑβυδος, οἰΐγ οπ Αδβἰδίϊο οοαβύ οἵ {π6 
ἨδΘ]]οβροῃηῖ, 1. 1. ὅ; 2. 16; 11. 1.18; 

111. 1. 9; ἰν. 8. 83, 32. Το ἀϊδβέσι οὐ 

᾿Αβυδηνή, ἰν. 8. 85 ; {π6 ἱππαθ τα πἰβ 
᾿Αβυδηνοί, 11. τ. 18, οἸ]α πηΐπ68 ἴῃ 
{Π6 ποῖ σηῃθογῃοοῦ, ἰν. 8. 57. 

᾿Αγαθῖνος, ΟΟΥἰ πίῃ Δα ΠΠΪΓΆ], ἵν. 8. 
10. 

᾿Αγαμέμνων, ΓοΐθτοΠο6 ἴο Π5 ΒΒΟ 06 
αὖ Αὐ]15, 11. 4. 8. Οὗ νἱϊ. τ. 84. 

᾿Αγγενίδας, ϑρατίαη ΘΡΠΟΓ, 425 Β.0., 

ἵτ τα. 10. 
᾿Αγησανδρίδας, Γ,ΔοοραΔοπηοΠΐδΠ ΘΟΠ|- 

ΠΊ8Π6ΘΓ, ἀοἴθαίβ ΑΥΠΘΠ 818, ἱ. 1.1; 

ψ ἢ ἃ ἤροὺ οα οοαϑδὺ οἵ ΤΉΏγδοο, 1. 

4:11: 

᾿Αγησίλαος, ὥ ρατγίδη (80η οἵ Ατοῆὶ- 

ἄδιηι8, ν. 3. 135), Ὀγούποσ οἵ Κίηρ 

Αρὶβ, 11. 2. 1; βιυοοθθᾶβ ἴο {Π6 

ΠΓΟΠΘ, 3. 4; Πἰβ σϑ] αὐϊοηβ συ ἢ 

Τγβαπᾶον, 4.7 ἢ. Ηδ νᾶροβ γγ8 Ὁ 

ἴπ Αϑἰ8α δραϊηβύ {πὸ Ῥογβίδηβ (990-- 

85948.6.), 111. 4. 2-29; ἵν. 1.1-41 ; 18 

ΒΌΓΠΗΠΠΟΠΘ ΠΟΠΊΘ, 2. 2; ΤΠΠΔΤΟΠΘΒ 

{Πγοὰρὴ ΤΉγαοΘ πα ΤΠ ΘΒβαΪν ἴο 

Βοροίϊα, 2. 1-9; ἤρῃιῖβ {π6 Ῥαΐ]6 

οἵ Οοτοπορὶα (994 8.6.), 3. 156-21; 

ΤΟΔΟΠ65 ὥραγία, 4. 1. Οδιηραὶρη 

αραϊηϑῦ {Π6 Ατὐρίγοβ (995 Β.0.), 4. 

19; ἀραϊπϑῦ Οουϊηίῃ (392 Β5.6.), 5. 

1-18; ἀραϊηβῦ Ασαγηπδηΐα (991 Β.0.), 

6. 3-14. 

᾿Αγησίπολις, Βοη οἵ Ῥαιβαηΐαβ, Κὶπρ' 

οὗ ϑραγία ᾿πάου [Π6 σαδγ! Π5} 10 

᾿Αγησίπολις, 

οὗ Ατ᾽βίοαθμμβ, ἱν. 2. 9. Ηἰ5 οδιη- 

Ῥαϊρῃ ἀραϊηϑῦ Ατρὸβ (990 Β.0.), 7. 

2--ἴ. 

᾿Αγησίστρατος, ὥραγίδῃ. ΘΡΠοΙ, 426 
πσπ 2.10. 

ἮΑγις, Κίηρ' οὗ ϑξραγία, αὖ Πεοροΐᾳ, 1. 

1.839 18’.-1}1; 2.0, 11 ΠΟ ΜΒ 

ἔγοτη Τ)θορ οἷα (404 Β.0.), 3. 9; [4 Κ65 

π6 ἢθ]4 ἃραϊηβέ {πΠ6 Τ]θαπΒ. ὙΠῸ 

Βαα ρῬγθνυοηίθα ἢἷἶβ ΒδουιΠοίηρ αὖ 

ΟἸγΙρία, 111. 2. 22-290 (401-400 

Β.6.); 4115 510 Κ αὖ ΠΤ). ]ρΡῃϊ δα 4168 

αὖ ϑραγίᾳ (999 Β.0.), 3. 1. 

ἍΛγνων, ΑἰΠοπίδῃ, Δἀορίϊνο ἔαίποῦ οὗ 

“ΓΠΘΓΔΙΊΘΠ65, 1, 2. 50. 

᾿Αγροτέρα, Ατίοηηϊ8, ἱν. 2. 20. 

᾿Αγύρριος, Αἰ Ποπίαπῃ, βαοοθραβ ΤῊγα- 

ΒΥΡΪα8, ἵν. 8. 91. 

᾿Αδείμαντος, ΑἰΠοπίδπ, 50 οὗ Τ,6ποο- 

Ιορ μι ᾶθβ, σθηθΓΔ), 1. 4. 21; γ.1; 11. 

Ι. 90, 82. 

᾿Αθηνά, 1. τ. 4; 4. 12; 11. 4.89; 111. τ. 

21, 25. Ηὸογ ἴθιῃρ!ο δἱ ῬΠοοδθα, 1. 

3.1; δὖ Αἴ 618, 6. 1. 

᾿Αθηνάϑας, ϑ᾽ογοπίδηῃ, Εἰ, τ. 18, 

᾿Αθῆναι, 1. 1. 99; 2. 1 Ὁ 5 11. «.. 10. -- 

᾿Αθήνηθεν, ἰγ. 8. 24. ---᾿ Αθήνησι, 11]. 

γ..1- 

᾿Αθηναῖοι, {ποῖ σοιτ88 ἰοναγα {Π6 

ΒσΌΠΟΓΆ]Β Π0 Τουρηῦ αὖ Ατρίπαδβδο, 

ἱ.. γ. 1-86. Ἰ)οΐραϊθα δὖ Αθροβρο- 

ἰατηΐ, 11. 1. 21--29 - Ῥοβίθρϑα ὈῪ {ΠπῸ 

ϑραγίδηβ, 2. 3--28 ; απηᾶθυ {πὸ ΓΗΪΓΙυ, 

4.11-ὅ6; 4. 1-24; [π6 ἀθιη ΟΥ̓Δ Υ 

τοβίογοα ὈῪ ΤἬτβυΡαΪα8, 4. 24-49. 
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᾿Αθηναῖοι, 
ΤΉΝ ἴα κ ρᾶγὶ ἴῃ {πὸ ΟἈΠΙΡ ΑΒ 

οὗ μ6 ϑραγίδῃβ, 1ἰϊ. 1. 4; 2. 258; 

ΤΟ ἴο το]ϊοῖ οἵ {πὸ ΤΠ ΘΔ ΠΒ 

(396 Β.0.), ς. 10 δ΄, ; Ῥαγεοῖραῖθ ἴῃ 

{πὸ Οοτἰ μι ΐδἢ γα γ, ἰν. 2. 17; 2.18; 

4. 1; τόπον {Π|6 τη Γ  ἶπη0 ΒΓ Ρ]0 

τὴ Θρατγία, 8. 90, 25-99, 

Αἰγαί, οἷἵν ἴπ Δ Θ0]18, ἱν. 8. ὃ. 

Αἴγινα, ἰΒαπᾷ ἴπ {πὸ ϑατγοπῖο ΟἽ], 11. 

2. 9. Τῆο ἴπ]ι. Αἰγινῆται ἀτίνοη 

οὐδ ὈγΥ {π6ὸ Αἰποηΐδηβ, 11. 2. 5. ἡ.; 

τοβίογο Ὀγ Τυβα που, 2. 9. 

Αἰγὸς ποταμοί, Ρ'αοο οὴ {π0 ΤἬτδοϊδῃ 

ΟΠ ΘΥΒΟΏΘΒΙΒ, ᾿ἰ. 1. 21. 

Αἰγυπτία Λάρισα, οἷν ἴῃ ΑΘ0]18, {{]. 

ἘΣ; 

Αἰνησίας, ϑρατγίδη ΘΡΠΟΓ, 451 5.6., 

Ὁ. 

Αἰνιᾶνες, ΡΘΟΡΙΘ 'ἰπ βουίμοση ΤΠ 68- 

ΒΕ, πὰ Ὁ Α΄. 2. 9. 

Αἰξωνεῖς, ἱπἢ. οὗ {πὸ Αἰτῖο ἄριηθ Αἰ- 

ξωνή, 11. 4. 20. 

Αἰολίς, αἰδίσι οὐ οἡ νυϑβὲ οοδβί οἵ Αβδὶᾷ 

ΜΊΠῸΟΣ; 1. Χ. 10. 1772. Π8. ΓΘ 

πη. Αἰολεῖς, 111. 4. 11; ἶν. 3. 17. 

Αἰολίδες πόλεις, 111.1. 10; ἵν. 8. 89, 

Αἰσχίνης, οθ οἵ {πὸ ΤΠ δί 

ΑΤΠ6Π8, 1. 2. 2, 18. 

Αἰτωλία, αἰδίγιοι ἴῃ οοηίγαὶ ατθθοο, 

ἷν. 6.1; ἴηι. Αἰτωλοί, ἱν. 6. 14. 

᾿Ακαδήμεια, σὙΤΩΠΆΒΙ ΠῚ ΠΟΤ ΑἸΠΘΠΒ, 

δ 2. 8, 

᾿Ακαρνᾶνες, ᾿π}ι. οὗ ᾿Ακαρνανία, ἃ 6]58- 

ἰγτὶοὶ οἵ (οπίγαὶ σοθοο, ἱν. 2. 17; 

ΠΟ 

᾿Ακράγας, 51ΟἸΠἸδπ οἷν (Α ατϊσοπίαπ)) 

ἰακοὴῦ Ὅν {πὸ ΘΓ Πρ Ί ΠΙΆ η8, 1. δ. 

21} Ὁ 24. 

᾿Ακροκόρινθος, εἰϊπ 46] οἵ ΟὉτΙη1)}}, ἵν. 

4. 4. 

᾿Ακρώρειοι, οἰἵγ π΄ ΤΥΡΙ να, ἐν 2. 

90; αἶβὸ ἴπἢι. οὐ {πὸ βᾷμηο, ἱν. 2. 10. 

᾿Αλαί, αὶ Αἰος ἄθιηο, 11. 4. 34, 

᾿Αλεξίας, το οη δ Αἰμθηβ, 400 Β.6.., 

ἴ, α. 10. 

᾿Αλεξιππίδας, ϑρατγίδη ΘΡΠΟΥ, 411 Β.6., 

ΝΜ, “νὴ, 

᾿Αλίαρτος, εἰν ἰη Βοροῖία, Εἰ, ς. 0, 17, 

δ; ἴηἢ. “Αλιάρτιοι, ἰἰϊ. ς. 18 Ὁ, 

᾿Αλιεῖς, ἴπ. οἵ οἷἵν οἵ βᾶπι|Ὸ Δ ΠῚ6 

(Υἱ. 2. 3) ἴῃ ΑΤρο] 8, ἰν. 2. 16. 

᾿Αλίπεδον, Ρἰαἷπ ἴπ Υἱοΐηϊν οὐ τΠ6 
Ῥρίγαθαβ, 1ἰ, 4. 30, 

᾿Αλίσαρνα, οἷἵγ ἴῃ ἴπΠ6 Ττοδα, 1]. 

τ. 

᾿Αλκιβιάδης. 1. Αἰποπίδη, 1. 1. ὅ Η, ; 
ΟΠΟΒΘῚ ΨΌΠΟΓΑΙ, 4. 10; τοίαγηβ ἴὸ 

Αἴποπβ, 4. 111-29. Ἰρᾶνθβ {ΠῸ ἈΓΠΗΥ͂ 

Δ Π4 ΚῸΘΒ ἴο 115. σα 5616 οἡ {πὸ ΟἼοῖ- 

ΒΟΠΘΒΊΒ, 5. 17; ὙΆΤΓΗΒ {π6 Α{|6- 

πἶδη8 δ Δοροβροίδμηϊ, ἰϊ. 1. 28 

(ὡΣ 1. 3. 42). 2. Ηἴδβ οουδὶπ δπᾶ 

πδΙηοβακο, ἱ. 2. 19. 

᾿Αλκιμένης, (τ π ἴδῃ, ἱν. 4. 7. 
᾿Αλφειός, Υἰνον ἴῃ ἘΠ15, ᾿ἰι. 2. 29. 

᾿Αμαξιτός, οἷἵν ἴπ πὸ Ττοδα, 11]. 1. 

13; 10: 

᾿Αμυκλαιεῖς οὐ ᾿Αμυκλαῖοι, ἴπἢι. οἵ 
Τιαοοπίδη οἷἵν ᾿Αμύκλαι (νἹ]. ς. 80), 
πού ἴδυ ἴγοπὶ ὥραγία, ἵν. 5. 11 Ὁ 

᾿Αμφίδολοι, οἷἵν π΄ ΤΥΙΡΗ να, 1]. 2. 

80; «180 ᾿ἰπ]ν. οὗ βᾶσῃθ, 11}. 2. 2; 

Ὁ: 

᾿Αμφίπολις, ἃ ατϑοκ σο]οπΥ ἰπ Μδοο- 
ἀοηΐα, ἱν. 3. 1. 

᾿Αναίτιος, οὔθ οἵ {πὸ ΤΗΪγίν, ἰϊ. 3, ὦ, 

᾿Αναξίβιος, ὥρατγίαη, ἵν. ὃ. 52; Πατ- 
ποδί αὖ ΑΡνἄοβ, ὅθ, 

᾿Αναξικράτης, ΒγΖαπίϊηο, ἱ. 3. 18, 

᾿Αναξίλαος, 1» Ζαπίϊπρ, ἱ. 3. 18 Τὶ 
᾿Ανδροκλείδας, ΤΠ ΟΡ απ, Εἰ]. ς. 1,4. 
ἤΛνδρος, ὁπὸ οἵ {πὸ ΟὙΟἸΔα68, ἱ. 4.21; 

5. 18, ᾿Ανδρία χώρα, 1]. 4. 22. Τη!. 

ἤΑνδριοι, ἱ. 4. 22; 11. 1. 82. ᾿Ανδρία 

γαῦς, 11. 1. 351. 

᾿Αννίβας, ΠΑ π ΠΡ] {πῸ ΟΑΤ Παρ ἴδῃ, 

8Β0η οἵ (ἴβοομ, ἱ. 1, 57, 
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᾿Ανταλκίδας, ϑραγίδη, ἵν. ὅ. 12; πο- 

Βοιαΐθβ να “ΤΙΣΙ θα Ζιβ, 8. 14--10. 

"Αντανδρος, οἷἵγ δὖ ἰοού οἵ Μοιυπί 

1ᾶκ, το 1πὸ ἜΤ σ30., Ἔ κὶ 25.; 3.11; 

1, 1. 10; ἵν. 8. 8ὅ. Ιπηῃ. ᾿Αντάν- 
δριοι, 1. τ. 26. 

᾿Αντιγένης, ΤΌΠΟΙ δὖ ΑἸΠ6Πη8,407 Β.Ο., 

ἘΦ 10 - 

᾿Αντίοχος, ΑἸ Ποπίδη, ΑἸοΙ Ια 68᾽ Ρι]οῦ, 
ἀοἴθαϊθα αὐ ΕΡἤθβιβ ὈῪ ΤΠΥΒΘΠΩ͂ΘΓ, 

τ ἘΠ π᾿ 
᾿Αντισθένης, ρατίδῃη, 11]. 2. θ. 

᾿Αντιφῶν, ΑἰΠποπηΐδῃ, ἰΪ. 3. 40 π. 
Ἄνυτος, ΑἸ ΠΘΠΐ ΔΗ, 11. 3. 42, 44. 

᾿Απατούρια, ΑἰΠποπίαη ἔρβίϊναι, 1. 7. 

8 πη. 

᾿Απολλοφάνης, οὗ ΟνΖίου, ἵν. 1. 29. 
᾿Απόλλων, 111. ς. ὅ; 1158 Βα ΠοΟίΠΑΤΥ δὖ 

ΤΠ ΙΡΙΪ, ἱν. 7. 2; οΥδ8016, 111. 3. 9. 

ἴἼΑρακος, ραγίδῃ, Δ ΠΧ], 11. τ. 7; 

δρβον (408 8.0.), 11. 3. 10; βοηΐ ἴο 

Πόρου 1448, 111. 2. 8. 

᾿Αργινοῦσαι, ᾿5]4π41.5 Ὀδίνγθοη ΤιΘΒΡῸ8 
8 Πα {Π6 πηϑἰ]Δη6, 1. 6. 27; Ῥατ 6 

οἵ, 28-94. 

"Ἄργος, 111.0.. 1; ἴν. 4.6; γ.. 2; 186 

οουηΐγΥ ᾿Αργεία, ἵν. 7. 4; 'ἱπῃ. ᾿Αρ- 

γεῖοι, 1. 3. 19; 11. 2. 7; ΑἸνγαγβ Πο58- 

{116 ἴο {Π6 Κ βαγίδῃβ, 111. ς. 11 ; (χκὸ 

Ῥαγὺ ἴῃ ΟοΥπ Πδη τγᾶγ, ἵν. 2. 17; 

2. 1561: " 2. 70.5..98.2. βοίσουπροι 

ΟοΥ τ, 4. 2 ἢ. ; 8. 84. 

᾿Αρεσίας, οπ6 οὗ {πὸ ΤΡ ν αὖ ΑἸΠ 618, 
11 519. 

᾿Αριαῖος, ῬεΓΒίΔη, ἴγ. 1. 27. 

᾿Αριοβαρζάνης, Ῥεγδίδη Ξε ΤΡ ἴῃ Αβία 

ΜΙποΣσ, 1. 4. ἴ. 

᾿Αρίσταρχος, ΑἸΠΘηΐδη, ἱ. 7. 28; ὁΠη6 
οὗ 1η6 ΕοῸ Ἠππάατοᾶ, 1]. 5. 46. 

᾿Αριστογένης. 1. ΑἰΠοπίδῃ σΘΠΘΓΑΙ, 
ἴ. ς. 16; 6. 80; γ. 1. 2. Κ' γδοιβδῃ, 

1 5 8: 

᾿Αριστόδημος, ϑραγίδῃ, ρσιδταϊαπη οὗ 

Αρεβίρο!ῇβ, ἱν. 2. 9. 

Ψ. 

᾿Αριστοκράτης, ΑἰΠΘηΐαΠ ΘΌΠΟΓΙΑΪ, 1. 

ΜΠ 5 ἸΘΌΓΟ. 20 Ἢ; 

᾿Αριστοτέλης, ΑΥΠΘ πη ΟΧῖ]θ, 1ϊ. 2. 

18; οπθ οὗ π6 Ἐὰν Ηππάτγθρα, 3. 
46; οἵ {π6 ΤῊ τίν, 3. 2, 19, 

᾿Αρίστων, ΒυΖαηίϊη6, 1. 3. 18, 

᾿Αρκαδία, ἴν. 4. 16; ἴπῃι. ᾿Αρκάδες, 11]. 
25.320 »π. 12... ἵν. χ. 16. 

᾿Αρνάπης, Ρογδβίδη, ἱ. 3. 12. 

Αρτεμις ᾿Αγροτέρα, ἰν. 2. 20; ᾿Αστυ- 

ρηνή, ἱγ. 1. 41; Βαποίιδτυ αὖ Τιθὰ- 

ΘΟΡΉΓΥΒ, 11]. 2. 19; αὖ Ερἢθβῃ8, 

1.2.6; 11|..4. 18; αὖ Μυπγοΐα, 11. 

4.511. 

᾿Αρχέδημος, ΑΥ̓ΠΘμΐΔ ἢ ΘΠ] ΡΟΡΊΙΘ, 1. 

ἢ- ὩΣ 

᾿Αρχέστρατος, ΑἰΠοηΐαη ΡΈΠΘΟΓΙΔΙ, 1. 
5. 10; Ῥϑδοθ δανοοδίο, 11. 2. 18. 

᾿Αρχύτας, ϑρατίδη δϑρῇοσ, 404 8.ο., ἢ]. 

1. 10; 4. 10. 
᾿Ασία, αι. Α514 ΜΙΊΠΟΥ, 11. 1. 8; 11]. 

1. ὃ; ἵν. 2. 4; 1πη6 Ῥουβίδῃ θιΡΙΓΘ, 

11. 18: τν..8} ὃ; 

Ασπενδος, οἰΐν ἴῃ ῬδηΡἢν ] ἃ, ἰν. 8. 

90; πῃ. ᾿Ασπένδιοι, ἐδία. 

᾿Αστύοχος, ϑϑραγίδῃ, 1. 1. 91. 

᾿Αστυρηνὴ "Ἄρτεμις, παιηθα ἔτομῃ {Π6 

Μυβίδη νἢ]αρο Αβίγνγα, ἱν. 1. 41. 

᾿Αταρνεύς, ΟἸΓΥ ἴῃ ΑΘ0]15, 1. 2. 11. 

᾿Αττική, ἰ. γ. 22. ᾿Αττικὴ δραχμῆή, ἰ. 

5. 4. 

Αὐλίς, Βοροίίδη οἰΐγ οπ {Ππ6 ἘΣ ΤΊΙΡΊῚ8, 

1. 4. Θ΄ το κθ, 

Αὐλών, οἷἵγ ἴῃ Μοββθηΐα, 111. 2. 26; 

3. 8; ἴῃ}. Αὐλωνῖται, 111. 3. 8. 

Αὐτοβοισάκης, ΡῬΟΙΒΙΔΗ, ἰ1. 1. 8, 
᾿Αχαΐα, 111. 2. 28; ἱν. 8. 10. Ιπῇ. 

᾿Αχαιοί, 1]. 2. 26; ἰπ ρΡοββοββίοῃ οἵ 

Οα]ν ἄοηῃ, ἵν. 6.1; νγᾶρθ 801 ἀρϑίηβῦ 

{Π6 ΑὐδΥΠΔ 8418, 6. 95--ἴ. ---᾿ Αχαιοί 

ἴη Ῥιπιοίβ, 1. 2. 18. Τουρίξαῃ!] 

τσ Π]Οἢ οὗ πὸ ὕνγο ῬΘΟΡ 68 15 τηθεηΐ, 

ἶν. 2. 18. ---᾿ Αχαϊκὰ τῆς Φθίας ὄρη, 
ἦν. 2. 9. 
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᾿Αχίλλειον, ἴοννη ἴῃ Αβῖα Μίμποτσ, Ῥτοῦ. 

ΠΟΔῚ Ῥγίθπο, 1ἰϊ. 2. 17; ἰν. 8.17. 

Βαγαῖος, ΤῬοτγείδη, 1]. 4. 18. 

Βενδίδειον, ἰοτ Ρ]Ὲ οἵ ἔΑρτεμις Βενδῖς 
ἴῃ ἀπὸ ῬΊσαθαβ, ἰϊ, 4.11. 

Βιθυνὶς Θρᾷκη, αἰπίγίοι, ἴῃ ΠΟΥ ΘΓῚ 

Αεα Μίμπου, ᾿1ϊ.. 2. 3; ἴπἢ. Βιθυνοὶ 

Θρᾷκες, ἱ. 3. 2 ; 11]. 2. 2 

Βοιωτία, ἰἰϊϊ. ς. 17, 234; ἴηι. Βοιωτοί, 

4: 1σε Ή Πα 0 ἡ 411: αὐ ΘΙ ἸΟΒΧΎΥ 

οὐ {πὸ ΟΟΥ ἐδ ΔΓ, ἱν. 2. 17; 

4. 8 ΠἴῸ; 4. 1. Βοιωτίδες πόλεις, 

ἷν. 8. 18. 

Βοιώτιος, 1,ἀοοαἀδοιοηΐδῃ, ἱ, 4. 2, 

Βρασίδας, ϑρατγίαη ΘΡΠοσ, 490. 5.0., 

τὶ. 3.10. 
Βυΐζάντιον, οἷἵγΥ οὐ {ΠΠ6 ΒΟΒΡΒΟΓΊΙ, 1. 

χάρη 060 δε 9: 4 ἀπτῶ ΦΑΞ. 

Τη}ν. Βυζάντιοι, ἱ. 3. 16 ; ἵν. 8. 27. 

Γαλαξίδωρος, ΤΉΘΡαμ,, 11]. ς. 1. 
Γάμβρειον, οἷτν ἴῃ Ἰοηΐδ, 111. 1.0. 

Γαύρειον, ΒίτοΠρ Ο] ἃ οἢ ΑΠΔΓΟΒ, 1. 4. 

22, 

Γέλα, 5΄᾽ΟΙΠ Πα ἢ οἷἵν τ Κη ὈγῪ ΟλγίΝα- 

ΒἸΠΙ4η8, 11. 3. ὃ. 

Γέραιστος, ΒΟ. ΘΓ οᾶρΡ6 οἵ ΒΌΡοθα, 
ἤ. 2. ἃ 

Γέργις, ΟΕ ἴπ Ττοδᾶ, 1]. 1. 15 (866 

ποίθ),19,21 ; πῃ. Τεργίθιοι, 11.1.22, 

Γλαύκων, Αἰ Θηΐδη, ἰἰ. 4. 19, 

Γνῶσις, ΞΥΓΑΟΊΒ8Η, ἱ. 1, 239. 

Γογγύλος, Εὐγοίτ 1 {ταὶ τοῦ, 111. α΄. 

Γοργίων, ὈγΟίΠΟΥ οἵ Τογγύλος, 11]. 1. 0, 
Γορδίειον, οἷν ἴῃ ῬΠΤν ρα, 1. 4. 1. 

Γρύνειον, οἷἵν ἴῃ ΑΘΟ] 18, 111. ας. θ. 

ΤΓύθειον, ΠΆΓΡΟΥ οὐ βου οοδβὺ οἵ 

Τιασοηΐᾷ, ἰ. 4. 11. 

Γύλις, ρατγίδη ῬΟΪΘΠΊΆΤΟΙ,, ἱν. 2. 21, 

28, 

Δαρδανεύς, ἰπ!ι. οὗ Δάρδανος, οἷΐν ἴῃ 
ΤτΟΔΒ, 11. 1. 10; ἔθιη, Δαρδανίς, ἐδίὰ. ὦ 

Δαρεῖος, Κίηρ οἵὐὁἨ Ῥογβία, ἱ. 2. 19; 1. 

ι, ὃ; ΤἿΌτηὶ Δαρειαῖος, ἰἱ. 2. 8. 

Δασκυλεῖον, τοβίοποο οἵ ῬΠΆΓΠΑΡΑ- 

88, ΜΞ; δι 15. ἐν, ἮΝ 

Δεκέλεια, ποῖρηῦ ἴῃ Αἰτείοα. οσουρὶοα 

ὈΥ ἴη6 ϑ'ραγίδῃβ, ἱ. 1. 838, 8δ; 2. 

14; 3.22; 11, 2. ἴ; 111. ς. ὅ; ονδοὸ- 

υδίοά, 1ἱ. 3. 8. 

Δελφίνιον, [οτὲ οὐ ΟἸἴοβ, ἱ. ς. 16. 
Δελφοί, ἴον πῃ ῬΠΟΟἾΒ, 1], 4.1; ἵν. 

4.311 δ; 

Δερκυλίδας, ϑραγίδῃ. ἩΗδτιηοβῦ ἴῃ 

ΑΡγνάμβ (407 Β.0.}, 11. «Ὁ 9; ΘΑΓΓΙΘΒ 

ὁ {π|0 νᾶ ἴῃ βία (390-397. ».0.), 

1. 1, 8-28; 2. 1-20; 4. θ; Ὀγίηρϑ 

ἴο Αροβια 8 αὖ ΑἸ ρ ὮΙ ΡΟ]} 15 τἰαϊη 8 

οἵ {Π|ὸ νἱοίουυ δ Οουϊηίῃ, ἵν. 3.1; 

8 βϑηῦ ὈνΡ Αροβιϊδιβ ἴο ἴΠ6 Ηρ]168- 

Ροῃΐ, 3. 2 ἢ; αἴτον θαύ16 οὐ Ομ 8 

Βο] 48. ΑΡνάπβ ἴον {πὸ Τιαοράδριηο- 

ηἶδη8, 8. 3--Ὸὸ ; ΤΟΊ 8 ποτ ΠῚ] 

389 Β.6., 8. 82. 

Δημάρατος, Κίηρ' οὗ ϑϑρατία, {ς΄ 0, 

Δήμαρχος, βοὴ οἵ Ἐπάοοιβ, ϑ'γτα- 

ΟΒ8 ἢ ΘΘΠΘΓΑΙ, ἱ. 1. 39, 

Διοκλῆς, ὁη6 οὗ {πῸ ΤῊΪτιν, ἰἰ. 3. 2. 

Διομέδων, ΚῬΌΠΟΓΑΆΙ οἵ {π0 ΑἸ Θηΐλ 8, 

ἷ, 5. ΤΈ ΒΌΘΘΟΥΒ ΟὍΠΟη ἰπ ΜΙΣ]ΘΠΘ, 

6. 22 ἴ.; αὖ ἴπ6 Ατρίπυβδο, 6. 2θ; 

ἀοοιβρα αὐ Ατμθηβ, 7. 2, 16, 29. 

Διονύσιος, βοὴ οἵ ἩδρΙΠπιοοΓαΐοθβ, ἰγ- 

γαηΐ οὗὁἨ ὥνυδοιβο, ἰϊ. 2. 24; 3. ὅ. 

Διοπείθης, Τιἀορἀαοπηοπίθη, ἰἰϊ. 3. ὃ. 

Διότιμος, Αἰποπΐδη, ἰ. 2. 12. 

Διφρίδας, 1αοοαδοιηοπίδη, ἵν, 8. 21. 

Δίων, Αἰπρπΐδη, ἰν. 8. 19. 

Δρακοντίδης, ὁη6 οἵ {πὸ ΤῊ τίν, ἰἰ, 3. 2, 

Δράκων, ΘΙ] θη, ἢ. 2. 11, 

Δωριεύς, Ἡοαΐδη, ἱ. τ. 2 ΤΥ, ; ς. 19. 

Δωρόθεος, Αἰποπίδῃ, ἱ. 3. 18, 

ἜἝ κδικος, ϑρατγίδη δάπηἶγαὶ, ἱν. 8. 20 ΤΕ, 

᾿Εἰλαιοῦς, οἷν οὐ ΤὨγδοίδη ΟἾοΓβο- 

686, ἱἰ, α, 20, 
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᾿Ἐλευσίς, ἴῃ Αἰίΐοα, Ἰπτοπ6 ἃ ΔΒ. }Ὲ1η 

οὗ {πὸ ΤΕϊτίν, 11. 4. 8; 561Ζθα ὈΥ 

{Πθιη, 4. 34, 28, 49. Τη}. Ἔἰλευσί- 

νιοι, 11. 4. 8. 

“Ἑλικών, πιουπίαϊη ἴῃ Βοροίϊβ, 1Υ. 3. 

10 1. 

"Ἐλιξος, Μερατίδη, ἱ. 3. 16 Τῇ, 21. 

Ἕλλαάς, ἰϊ. 2. 6, 20 Ε ; 1. ΄. 8, ἀηα 

ἴγϑᾳ. 

Ἕλληνες, ἷ. κ. 9, ἀπᾶ ἔτοα.; ἴπ Αβῖ8, 

ΠΣ. 8; ἴῃ ΟΥ̓ΣΌΒ᾽ ἅτην, 11. 1.1; 

ἴῃ ἴπ6 Ῥογβίδῃ βϑυνίοο, 1. 19, 10. - 

Ἑλληνίδες πόλεις, 11. 2. 20; ἢ]. 1. 

ὅ, εἴα. --- Ἑλληνικόν στράτευμα, 11]. 

58; ἵνν3. ἘΠ᾿ 

Ἑλλήσποντος, ἰ. 1. 2, ἃπα ἔτρᾳ. [5 

ψίατ, 1. 1. 21. ὙΤΠ6 Ρθορὶθ ἴπ- 

ΒΑΡ τἶπρ; 115 ΒΠΟΥ 65, Ἑλλησπόντιοι, 

1ϊ. 4. 11; ἵν. 3.17. Ἑλλησπόντιαι 

πόλεις, ἱν. 8. 91. 

Ἔνδιος, ϑρατίδῃ δρῆοῦ, 409. Β.0., 

τὶ. 4.1, 10. 
᾿Ε νυάλιος, Θρ᾿ Ποὺ οὗ ἴπ6 ροᾶ οὗ ΜΆΓ, 

ἘΠ ΠΣ 

Ἔξαρχος, ϑΡρατίαπ ΘρΟΡ, 4271 8.0., 

ΤῸ: 

Ἔπήρατος, ϑρατίδῃῃ. ΘΡΙΟΥ, 418.Ὲ:0., 

15. 2. 10. 

᾿Επιδαύριοι, 'π. οὐ Ἐρίάδαγιιβ, ΟἸΤΥ 

ἴῃ Ατρο]ΐβ, ἰν. 2. 10. 

ἜἘπίδοκος, ϑυσγδουβδῃ, ἱ. 1. 29. 

᾿Επιεικία, Ἰοο4 11} ΠΘᾺΤ ΒΊΟΥ ΟΗ, ἱγΥ. 2. 

4 19] 

᾿Επικυδίδας, ϑρατίδῃ, ἷν. 2. 2. 

᾿Επιτάλιον, οἷἵγ ἴῃ ΤΥΡΉΣ Πα, 111. 2. 

29 ἔς, Ιηῃ. Ἐἰϊπιταλιεῖς, 2. 20. 

᾿Ἐρασινίδης, ΘΠΟΓΑΙ οἵ {πὸ ΑΤΠ6- 

πΐΆ 18, ἷ. 5. 16; 6. 16,29; γ. 2, 29. 

ἜἘρασίστρατος, οὁπ6 οὗ {πὸ 'ΤΕΙΤΊΥ, 1]. 

ὌΡΖ: 

Ἐρατοσθένης, οπ6 οὗ {πὸ ΤΗΪτίν, 1]. 

ΠΣ. 

"Ἐρετριεῖς, ἴπῃ. οὗ 1πΠ6 ἘπΡοΘδῃ οἷν 

Ἐρέτρια, 111, 1. 6. 
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Ἕρμιονεῖς, 'πῖι. οἵ Ποττηΐοπθ ἴῃ ΑΥρο- 

115, ἦν. 2. 10. 

Ἑρμογένης, Αἰποπίδη, ἱν. 8, 18. 
Ἕιρμοκράτης, ϑγτδοιβᾶῃ. 1, ἘΔΙΠΟΥ 

οἵ ἴπ6 ἰγταπῦ ΠΙοηνβίιβ, 11. 2. 24. 

ῶ, (θμοσαὶ οὗ ἴπῃ6 ΞυΥΓΔΟΊ 888, 

ῬΑ ΠΩ͂, 1. 1. 271-91; ρο068 ἴο Ῥοῦ- 

818,2. 19. 

Ἕρμων, Μορτίϑη, 1. 6. 52. 

“Ἑστία, ᾿ΘΥ 4Ἰἴᾶγ ἴῃ {Π6 Βθηϑίθ- ΠΟ 86 

αὖ ΑἸΠ6Ώ8, 11. 2. 62. 

ἜἜπεόνικος, 80 Θἀδουηοη δ : Πϑυμηοϑῦ 

ἴῃ ΤΠΆ808, 1. 1. 92; νι ΟΔΠ]Π]Ἰοτὰ- 

τιἰάαβ Ὀοΐοσθ Μιίγ]θηθ, 6. 20, 88; 

τοίασηβ ἰὼ Μοίμγυμημα, 6. 88; ἱπ 

ΟἸΪο5, ἰἰ. «0 1 Εἴ. ; ο4}168 Ὀγ Τγβδη- 

ἄρον ἴο Ἐρμδβαβ, 1. 10; βθῃΐῦ ἴο 

ΤΉγδοο, 2. ὅ. 

Εὐαγόρας. 1. Ἐ]Θ84π, νἱοῖον δὖ ΟἸγπι- 

Ρἷα, ἱ. 2. 1. 2, Ῥυεῖποθ οὗ ϑ8]δπιῖβ 

ἴῃ Ουρσαβ, ἴϊ. 1. 29; ἱν. 8. 24. 

Εἰὐάλκης, ΑΥποπίδη, ἵν. 1. 40. 

Ἐἰὐάρχιππος, ϑρατγίδη θρμου, 407 Β.0., 

1: 2. Ὁ; 10 2..}10] 

Εὔβοια, ἵν. 2.ὄ 17; οοπαιογβᾶ ὈΥ {πὸ 

Αὐμϑπΐβηβ, 446 58.ο., 1. 3. 9. ὙΠ6 

ἴῃ}. Ἐϊὐβοεῖς, ἱν. 3. 1. 

Εἰὐβώτας, Ογτοηθδμῃ, υἱοίου αὖ ΟἸν πι- 

Ῥίᾳ, 1. 2. 1. 

Εὔκλεια, Γο5 γ 4] οἵ Ατίθιηῖβ ἴῃ Οὐτ- 

ἱπέμ, ἱν. 4. 2. 

Εἰὐκλείδης, ὁη6 οἵ {π6 Τϊτίγ, 11. 3. 2. 

Εἰὐκλῆς, 5. τδοῦβαπ, βοὸη. οὐ ΗἹΡρο, 1. 

ΖΝ5. 

Εἰὐκτήμων, ἀτόμοις ἴπ ΑἸ Θη8,408 Β.0., 

τ ΟΣ 

Εἰὐμάθης, ὁπ6 οὗ 1π6 Τϊτίν, 11. 3. 2. 

Εὔμαχος, βΈΠΟΙΑΙ οὗ [πΠ6 ΑΥ̓ΠΘΠΙ8Πη8, 

1: 22 

Εἰὔξενος, ΤιΔοοαδοιποπίδῃ, ἰν. 2. ὅ. 

Εὐρυμέδων, τῖνον 'π ῬΑΠΙΡΒΥ δ, ἰν. 8. 

90. 

Εὐρυπτόλεμος, ΑἸμοηΐδη, 1. 3. 12 ἔ.; 

50η οἵ Ῥιβίαπαχ, οουβίῃ οἵ ΑἸοῖθὶ- 
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Εἰὐρυπτόλεμος, 
δάρ68, 4. 19; ἀοίθη 8 {Πη6 σΘΠΘΓΆ]8 

Ομαγροᾶ τ} πορ]θοὶ οἵ ἀπίν αἱ 

{η6 Ατρίηβδο, 7. 12, 106-94, 

Εἰὐρυσθένης, ἀοδοοπάδης οἵ Κίηρ 
Ἰϑπιαγαΐαβ, 1,1. 0. 

Εὐρώπη, ἰἰϊ. 2. 9; ἷν. 

8. δ. 

Ἔφεσος, Ιοηΐαῃ οΟἰἵν ἴθ Αβἰα Μίμου, 
ἐῶν ΘΙ 05. 2.110. 15.16.2 5 1.1.8; 

Ὦ σ, 81. 5... 4; ἂν, Β.,.βθ.. Πηο 

ἀἰϊβιγοὶ ᾿Εἰφεσία, ᾿ἰϊ. 2.ὄ 14. ΤῊΘ 

ἴῃ}. ᾿ΕΠφέσιοι, ἰ. 2.ὄ 10; ς. 12. 
᾿Εφιάλτης, Αἰποηΐδη, ἱν. 8, 24. 

5,η05....3δ; 

Ζεύξιππος, ϑραγτίδηῃ. δροσν, 423. Β.0., 

ποθ, 

Ζεύς, ΟἸγΙηΡίδη, 111. 2. 22, 20, 91; ἵν. 

ἤν ϑι 

Ζῆνις, ᾿)αγἀΔηΐαη, ῬΟΥβίδη ΒαῖΓΆΡ ἴῃ 

Ἀρο]ΐα, 111. 1. 10. 

᾿Ἢϊών, οἷτν αὖ {πὸ πιοῦν οὗ {π6 Βίγυ- 
το ἴῃ ΤΉ γδΟΘ, ἱ. κ. 10, 

ἮΜλις, οἷν ἴῃ που ννθβίθση ῬΘΙΟΡοη- 

ΠΘΒ.18, 111. 2. 28; ἰν. γ. 4. Το α18- 

ὑτοὺ ᾿Ηλεία, 111. 2. 28, ΤΠ6 ἰπῃ. 

᾿Ηλεῖοι, Θηθιΐο5. οἵ {πῸ Ἰδοράδο- 

ΤΠΟΠΪΆ ΗΒ, 11]. 2. 21; οοπαποσοα ὈῪ 

1Π6 Ἰαίίον, 2. 21-91; ἴακ ραγύ ἴῃ 

1Π6 ΟοΥη δ ὙΥΆΥ, 5. 12; ἰἷν. 2. 

10. 

Ἤπειον, οἷν ἴῃ ΤΥΎΡΗν ]α, 111. 2. 80. 

Ἡραία, εἰΐν ἴῃ νυοβίοση Ατοδαϊα, οὴ 

16 ΑἸΡΙΘαΒ, 111..2. 80; 4.1. 

Ἥραιον, βαποίπανΥ οἵ Ἦθτγα, ἱγ. ς. 

δΙΩ. 

Ἡράκλεια Τραχινία, οἷν π΄ ῬιμοΙ 5, 

1,,5..18 

5..9. 

Ἡρακλείδης, ϑ'.)Ταοιβαη, Β0ὴ οἵ ΑΥὙἰ8- 

τορθη68, ἰ. 2. 8. 

Ἡράκλειον, ΒαποίπατΥ οἵ Ἠογδοὶοβ 

ΘΓ ΟΠ] οράοη, ἱ. 3. 7. 

ΤῊΘ ἴπἢ. Ἡρακλεῶται, 1]. 

Ἡριππίδας, ϑ'ραγιϊαῖο, ν ἢ Α ρ βι αὺ8 

ἐμ Αεἷα, ἐἰἱξ.. 4.. 6,.30.. ἐν. κ. 21 δ΄ 

ΦΉΣ. 5... 8...2.. 45 22... Δ 116 

Προί, ἵν. 8.11. 

Ἡρώδας, ὥγγδοίβδη, 11], 4. 1. 

Θαμνήρια, ΡΪδοο ἴῃ Μράϊᾳ, ἰἰ. τ. 18, 

Θάσος, ἰ5]απα οἵδ᾽ τπ6 ΤἬγδοίδη οοϑβί, 

ἀπ, 89. 119. 
Θεμιστογένης, ΞΥΤΔΟΏΒΑΠ, ἰϊ. α΄ ὥ, 

Θεογένης, Αἰποηΐδη, ἱ. 3.18; οὗ τπ6 
ΤΣ, 11... 2; ' 

Θέογνις, οπο οἵ {πὸ Τϊγίν, 1ἰ, 3. 2. 

Θεόπομπος, ΜΙ]οβἴδη, ἰ1. 1. 80. 

Θέρσανδρος, Πιιϊΐο- Ια γον ἢ ΤΠ} ὶ- 

Ῥγοῃ, ἷν. 8. 18 ἢ. 

Θεσπιεῖς, ἴπ}. οὐ ΤΙ Θβρίδο, ἵν. 2. 20. 

Θετταλία, αἰδίνϊοὐ ἴῃ πουίμθση ἄτθθορ, 

'ϊ,.3. 4, 86; ἴν. 3. 8. ΤᾺ ἴπῃ. Θετ- 
ταλοί, 1ἱ. 3. 4; ἰν. 3. 8. 

Θῆβαι, 13. 4. 1; πὶ. ς. 1. ὙΠ6 ἴηι. 
Θηβαῖοι, ἱ. γ. 28; 11. 2.10; 11. 2.21; 

ΒΕ ῸΡ ΜΆ ἀρδϊηβὲ {πὸ Τιαοράδο- 

ΤΟ Πΐϑη8, 5. 9. ΠῚ; υνἱοϊογίοιβ δἵ 

Ἠκα]ϊατίαβ, 9906 5.0.) 5. 18 Τῇ; ἤρμι 

αὖ Οοτομποῖία, ἰν. 3. 1 ΕἸ ; τὸ ρᾶγὶ 

ἴῃ {πὸ ΟΟτἰ ἐδ ΑΓ, 5. 10, 

Θήβη, ἴῃ Ττολβ, ἵν. 1. 41. 
Θηραμένης, ΑΛ οηΐδη, Βοη οἵ ἨΆΡΠΟΙ, 

τὶ. 4. 90; πίοκπαπιθά Κόθορνος, 3. 
91; βΘΠΘΓΑΙ αὖ {πὸ ΗΘ] ]Θβροῃί, 1. 1. 

12. Εἴς ; {τἰθσάσοῖ αὐ {πὸ Ασρίπιβδο, 

1.6. 8δ; η. 17,81; δοοιι868 1Π6 ρϑη- 

ΟΓΆΪ5 ἴῃ Αἴ 6η8, 7. 4 ΠΠῸ; Β66Κ8 ἴὸ 

ΒΘΟΌΓΟ Ῥθδθθ [ῖῸΓ {π6 ῬὈοβίορϑᾶ 

Αὐμθηΐδηβ, 400 π.0., 11. 2. 106-22; 

Θμόβθα ὁπθ οὗ {πὸ Τλγίν, 3. 2; 

[4118 οαὐ νι Οὐ 88, 3. 1 ΤΥ; δο- 

ουβοα ὈΥ {ΠΗ Ἰαὐίογ, 3. 24; [18 ἀ6- 

ἔριηοο, 3. 9ῦ-40; }18. σοῃθπηηδίϊοι 

Δ ηα οχθουίζίοῃ, 3. δ1-ὃθ, 

Θηρίμαχος, ϑ'ρατίαι πατιηοβὺ ἴῃ Μο- 

{Πν ηγη8, ἷν. 8, 29, 

Θίβραχος, Τ,Δοοἀδοπιοηῖδῃ, ἰἰ. 4, 88, 
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Θίβρων, ϑ'ρατίαῃ, οαυτῖθβ ὁΝ. {Π|6 ὙὙΆΓ 

ἴῃ Αβία, 400 8.6., 111. 1. 4-|; 18. Ῥδῃ- 

ἰβῃοᾶ, 1. 8; βϑθηῦ ὈΡῚ πὸ ϑραγίδῃβ 

αραϊπβὺ Βύγα 45, 9592 Β.0., 'ν. 5.17; 

4115, 8.19. (Ο «αἴβο 22. 

Θορικός, ἄδπηθ ἴῃ βου πθαβίθτῃ Αὐτ16α, 

ΤΥ ΜΗΣ 

Θούριαι τριήρεις, ἴτοτη Θούριοι ἴῃ 

ΒΟΌΓΠΘΤη ΠΆ]Ὺ, ἱ. 5. 19. 

Θράκη, ἰ. 3. 10, 17; 4. 9; 11. 2. ὅ; 11, 

2.9; ἷν. 8. ῶ06. ΤΠπο ἴπἢ. Θρᾷκες, 

ἢϊ. 2. 8, 10; ᾿Οδρύσαι, 11]. 2. 8; Βι- 

θυνοί, φ. ν. 

Θράκιον, ΡΙδοθ 'ἰπ Βυζαηῃίίαμ, ἱ. 3. 

20. 

Θρασύβουλος, ὁ Στειριεύς, ΑΙΠΘΠΐδη, 

866 Οἢ ἷν. 8. 28. ---ἰ. 1. 12; 4. 9; 

ΘΠοβθη ΡΌΠΟΓΙΔΙ, 4.ὄ 10; αὖ Ῥποσδθα, 

ς. 11; {π|ΘΓΆΤο ἢ δὖ Αὐρίηπβδο, 6. 

8δ; 7. ὃ; θαπΙβῃθα Ὀγ ὑπ ΤΉ ΓΙν, 

ἮΠ 5. 42; βοῖζοβ ΠΥ ΘΙ Δ: ΖΞ; 

τηᾶΚο5 Ρίγαθιβ Πἰβ θᾶ56 οὗ ορϑγδ- 

τοπβ ἀραϊηβῦ {π6 Τ ϊγίν, 4. 10-94; 

Ηἰβ ΒΡθθοῖ ἰὸ {π6ὸ Αὐμπθηΐδηβ, 4. 

40 Ε΄ --- Πϊ. 5. 16; βοηῦ ψ ἃ ἢθοί 

ἀραϊηβὺ ΤοΙθυίίαβ, 590. Β.0., ἦν. 8. 

ΩὉ ; 5]αἴη ὃν {π6 Αβρεπαίβδῃβ, ὃ. 90. 

Θρασυδαῖος, ΕἸ]Θαη ἴπ ΟΥ]ΘΗ6, 11]. 2. 

21 Τῇ. 

Θράσυλλος, Αἰποπίδῃ, 1. 1. 8; νγνατα 5 

ΟΥ̓ δὴ αἰίδοῖ οἵ Αρὶβ Ὅροῃ Αἰ 68, 

ι. 83; Πῖ8. σδιηραῖρη 9. {π6 οοαδβύ 

οὗ Αβϊ4 Μίμου, 1. 2. 11, 8, 6; το - 

[ὰγη8 ἴο ΑΥΠ6η8, 4. 10; σ,ΘΠΘΓΙΔΙ, ς. 

10; δὖ Ατρίπιιβαθ, 6. 90; δοοιιβϑά 

αὖ ΑΥΠ6Ώ8, 7. 2, 29. 

Θυμοχάρης, ΑἰΠοΠπΐδΗ, ἱ. 1. 1. 
Θώραξ, ϑιρατίδῃ, 1ϊ. 1. 18, 28. 

᾿ΙὮδαῖος, Ξεογείδτυ οἵ ἀρββιϊαιβ, ἷν. 

1. 89. 

Ἴδη, τηοτπιπίαϊῃ ἴπ Τ͵ΟΔ8, ἷ. 1. 26. 

Ἱεραμένης, ῬογΒίδη, 11. 1. 9. 
“Ἱέρων, οη6 οὗ {π6 ΤῊΪνΡίν, 11. 3. 2. 

Ἴλαρχος, ϑ'ιραγίδῃη δρῇοῦ, 419 8.0. 

ἀπενφ:.10. 

Ἴλιον, οἷν ἴῃ ΤΥΟΔ8, 1. 1.4. ΤῊ ἴπ}}. 

Ἰλιεῖς, 11.1.16. 

Ἴμβρος, ᾿ΙΒ]απᾶ ἴπ {Ππ|ὸ πολέμου Ρᾶσί 
οὗ [86 Αθρϑϑῃ, ἱν. 8. 10. 

Ἱμέρα, ϑ510ΠἸ8π οἷν, ἴακοπ ὈΥ {Ππ6 

ΟΑΥμαρὶ 88, ἱ. 1. 97. 

ἹἽππεύς, Ιοδᾶον οὗ {πΠ6 ϑδιηϊβηβ δ 

Αὐρίηπβδο, 1. 6. 29. 

Ἵπποδάμειος ἀγορά, 'π {πΠ6 ῬΙΓΆΘ185, 1]. 

ἧς 11. 

Ἱπποκράτης, ᾿ἰδαϊοπδπῦ οὗ ΜίηαΑΓΟΒ, 

1. 1. 38; Πεαγιποϑῦ ἴῃ ΟΠ Δ] Θάοη, 3. 

δ: 

Ἱππόλοχος, ὁπ6 οἵ {πὸ Τ]γίν, 1]. 

ἜΡΟΝ 

ἽἹππόμαχος, οὁη6 οὗ {π6 ΤΥ, 1]. 3. 

9... 1.3.9: 

Ἱππόνικος, ΑἸΠοπίδη, ἱν. 5. 18. 

Ἰσάνωρ, ϑραγίαῃ. ΘΡΠογ, 429 8.0. 1]. 

35:10. 

Ἰσθμός οἵἠἨ Οοτίη, ἱν. 5. 1; 8. 8. 
Ἴσθμια, {π8 ρΆΠη68 Π6]ἃ {Π6 76, ἰν. 

Ὁ: Ὲ: 

Ἰσίας, ϑρατγίδῃ. θρῇοσ, ἱ. 409 Β.0., 11. 

4..10. 

Ἰσμηνίας, ΤΊ ΘΌΔΠ, 11]. 5. 1. 

ἽἹστιαιεῖς, ἱπῖι. οἵ {πὸ Τα θοΘδπ ΟἸΤΥ 

ἹἽστίαια, 11. 2. 8. 

᾿Ιφικράτης, Αἰποηίαη, Ἰοαᾶθυ οἵ {Π6 

ΠΠΘΤΟΘ Πα σοΘ5 δὲ Οουϊπίῃ, ἱν. 4. 9; 

ταϊᾶβ ἴῃ ῬῃΠαβία, 4. 1δ; ἴῃ Ατοδαϊα, 

4.16; 5. ὃ; Δηῃ] 11 αἴο8. ἃ ϑραγίδῃ 

ποτα, 5.19-17; ρ068 ἴο {π86 Η6]168- 

Ροπ, 8. 94-99, 

᾿Ιωνία, οὐ {π6 οοαϑὺ οὗ Α5βῖ64 ΜΙΊΏΟΥ, 

π τ. 7: τι 2 415 παϊσν: 

Ἴωνες, ἰἰϊ. 4. 11; ἵν. 3. 17; ᾿Ιωνίδες 

πόλεις, ἰ1|.. 2. 12; Ἰωνικαὶ πόλεις, 

τὰ. 1 Ὁ ΖΕ 

Καδούσιοι, ΡΘΟΡ]Ι6 οπ ἴπ6 Οδϑβρίϑῃ 

868, 11. 1. 19. 
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Καλλίας. 1. Ατοποὴ αὐ Αἰ θη, 400 

ΒΟ, ἰ. 6.1. 2, ὅοη οἵ Πὶρροῃίοιβ, 

Ἰοαᾶθν οὗ {πὸ ὙΠ Ἀ η8 ἴῃ {Ππ|0 Οὐτ- 

ἱπε ἴδῃ ὙΑΙ, ἧν. 5. 19 1, 8, Ξραγ- 

ἴφη, ἵν. 1. 18. 

Καλλίβιος, ϑρατγίδη ᾿αγπιοβὺ ἴπ ΑἸἢ- 

Θη8, ἰϊ. 2. 14. 

Καλλικρατίδας, Δα πλῖγΑ] οὔ {πὸ 1,5ο6- 

ἀδοιηοηΐπηβ, ἱ. 6. 1 Εἶν; ὈΙοΟΚα 68 

Οὐποπ ἴθ Μιίίν!οπο, 6. 16 Τἴς ; 1.18 

ἀοίραῦ δηα θῖν αὖ [Π6 ΑὙρίπαβδθ, 

6. 81 ἢ, 

Καλλιμέδων, ΑἰΠποηΐδῃ, ἵν. 8. 18, 

Καλλίξενος, ΑἸΠΟπίδη, ἱ. γ. 8 ἢ, 16, 

20, 90, 

Καλλισθένης, Αἰποπίδη, ἰν. 8, 1. 

Καλλίστρατος, ΑἰΠΘπίδη, ᾿ἰ. 4. 217. 

Καλυδών, οἷἵν ἴῃ Αοίο]ία, ἵν. 6. 1, 14. 

ΤῈ ἴηι. Κ αλυδώνιοι, ἱν. 6. 1. 

Καλχηδών, εἷτν ἴῃ Αβἰα ΜΊΠΟΙ ὁ 1Π6 
ΒΟΒΡΠΟΥΒ, ἱ. 1. 20, 8ὅ; 4. 2 ἢ ; 1]. 

2.1 ἴ.; ἰν. 8.91. ΤῊ ἀϊδβίγιοι Κ αλ- 

χηδονία, ἱ. τ. 22; 1π6 πη. Καλχη- 
δόνιοι, 1. 3. 2 ΠΥ, ; τν. 8. 28. 

Καμάρινα, 5΄1ΟἸΠ απ Οἷἵν Κη Ὀν {πθ 
ΟΑΥΕΠ ΙΔ η8, 1ἴ. 3. ὃ, 

Καννωνός, Αἰποπίδη ; ἷ8 ψήφισμα, 
1. γ. 20, 84, 

Καρδία, οἷν οὐ {πὸ ΤΗγβοίαη ΟΠροΥ- 
ΒΟΏΘ6Β6, ἱ. 1. 11. 

᾿Καρία, ἀἰδίτίοῦ ἴῃ βουΐποσι Αβἰα 

ΜΙποΡ, ὅ,τ 10..χ.. 8: 1 ἰῷ 1601}. 

ι. 71.; 2.ὄ 16 1.; 4.11; ἄφιππος, 4. 

12. ΤῸ ἴπἢ. Κἄρες, 111. 2. 1ὅ. 

Καρχηδόνιοι, ΟΥΙΠΑρΡΊ ΙΔ η8, ἱ. 1. 57; 
5.21.) Ἢ, 2, 24. “(δι 

Καστωλόος, οἷτν ἴῃ Τιν αἶα, ἱ. 4. 8, 

Κατάνη, 51οἸ]Π απ οἷτν, 11. 3. ὃ. 

Καυή, Ρἷαοο ἴῃ ῬΗγυρία, ἵν. 1. 20. 

Κεβρήν, οἷτν ἴῃ ΤΥΟΔΒ, 1]. α΄Ψ. 17. 

Κεγχρειαί, ΠΑΤΡῸΣ οὐ ΟὐΥΙ ἢ ὁ. {ΠῸ 

ϑάτσόηΐο ΟΠ, ἵν. τ. 2. 

Κεδρεῖαι, οἷζν ἴῃ Οατῖα, 1ἰ. τ. 15. 

Κεραμεικός, φ«υδτίοῦ οἵ ΑἸΠθη8, ἰϊ. 4. 98. 

Κεράμειος κόλπος, ἴῃ (τα, 11. 1. 1δ; 

4180 Κεραμικὸς κόλπος, ἰ. 4. 8. 
Κηλοῦσα, πηοιπίαϊη ἴῃ {6 ν]ο ΠΥ 

οὗ Ῥμ]ΐαβ, ἵν. γ. 1. 

Κηφισόδοτος, ΙΌΠΟΓΑΙ οὗ {Π6 ΑΥΠΘηΪ- 

ΔΏΒ, ἰἱ. 1. 16. 

Κηφισός, τῖνον (1) πᾶσ Αἰπθηβ, ἰἰ, 

4. 19; (2) ἰπῃ Βοροίίᾳ, 'ν. 3. 16. 

Κηφισοφῶν, Αἰποπίδῃ, ἴϊ. 4. 80, 

Κιλικία, ἀἰδίσίοῦ ἴῃ βοιῖποστη Αβἷᾶ 

Μίπου, ᾿ἰϊ. 1. 1. 

Κινάδων, ἃ ὥ'ραγίδῃ ; [8 ΘΟΠΒΡΊΓΔΟΥ, 
111..2. ὅ-11. 

Κίος, Ρίδοθ ἴῃ Μυβία, ἱ. 4. 7. 

Κλαΐζομεναί, Ἰοπΐδῃ οἷν ἰῃ Αβἷα 

ΜίμοΥ, ἰ. τ. 10. 

Κλέαρχος, ϑρατγίαῃ, δὸὴ οἵ Ἠμδτη- 
Ῥΐδβ, ἱ. 1. 86 ; Βαγπιοβὺ ἰὴ ΒυζΖϑῃ- 

{ἰὰπ|, 2. 1 Η, 

Κλεινόμαχος, ϑ'Ρατίαη, ΡΟΣ 420 Β.0., 

1 2:10. 

Κλεόκριτος, Αἰποπΐδη, ἰἰ. 4. 30, 

Κλεομήδης, ὁη6 οὗ {πὸ Τίσιν, 11. 3. 2, 

Κλεοσθένης, ὥρατγίαηη ΘΡΠ ΟΣ, 418 Β.0., 

τὶ. 4.10. 
Κλεόστρατος, Ατρῖνο, ἱ. 2. 18, 

Κλεοφῶν, ΑἰπμΠοπΐαη, ἀθπιοογαύϊο ἄθπι- 

ἈΡΌΡΕΘ, 1. γ. 98. 

Κνίδος, οἷν ἴῃ Οατία; πᾶγαὶ Ὀδί16 

ὝΠΟ, ἰν. 3. 11 ἢ. ; 8. 22. 

Κοιρατάδας, Βοροίίδη, 1. 3. 10 
Κοκυλῖται, πῃ. οἵ ἃ. οἷν ἴῃ ΑΘο]]18, 

1. 1. 10. 

Κολοφών, Τοπίδη οἷν ἴῃ Αβῖα ΜΊΠΟΥ, 

'.. 2.4. ΤΊ] ἴη}). Κολοφώνιοι, ἐδτά. 

Κολωναί, οἰΐν ἴῃ Τ͵οδΒ, 1. ας 19, 10. 

Κόνων, Αἰποπίαη, σόπογαὶ, 407 Β.0,, 

ἰ. 4. 10; ἀραΐῃ 406 Β.ο., σ. 10 Π,; 

ΒΙοοκαάρα ἴῃ ΜνΈ ΠΟ, 6. 10 Π,, 58; 

οοῃεἰπθα ἴῃ ΘΟΙϑη, 7. 1; δ 

Αρροβροίαμηϊ, ᾿ἰ. α. 28; ΘΒΟΔΡΘΒ ἴὸ 

ΟνΡσιβ, 1. 29; ἀοίθαιϊβ τ 6 Ξ'ραγ- 

ἴδη8 αὖ Οπίάιβ, ἵν. 3. 11; ἀγίνοβ 

οὐὐν {πῸὸ ϑραγίδῃ Πϑυμηοβίβ, 8, Τ; 
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Κόνων, 
Ιᾶγ8 νγαβίθ {π6 οοαβίβ οἵ Τιδοοηΐὰ, 

8.7; του] 85 [Π6 γγ8115 οὔ Αἰ Π θη, 
ὃ. 9; βθηὺ ὈΥ [ἴΠ6 Αἰπθηΐδηβ ἴὸ 

ΤΙΓΊθαΖιιβ, 8. 13; δυγθβδίθα Ὀγ {Π6 

Ἰαἰίον, 8. 10. 

Κορησσός, πιοιιηΐαῖη ΠΘᾺΤ ΕΡΠΘΒ18, 

ἱ. 2. Ἷ 3π4 ποίρ, 9 ἔ. 

Κόρινθος, 11]. 5.1; 486 Οὗ ΟΡΟΥΔίΪΟΠΒ 
δρδϊηδὺ ΤΟ  ἀδϑιη οΐ88, ἷν. 4. 1; 

ΘοΠβΟ αἰθα ἢ ΑΥΡῸΒ, 4.0, 14; 

5.1. ὙΠῸ αἰδίτγιοι ΚΚορινθία, ἱν. 4. 
ὅ. ΤῊ ἴηι. Κορίνθιοι, ἰἱ. τ. 82; 2. 

19; 4.80; 111. 2. 26; ς. 5,12; τοῖτιβο 

ἴο ἴα Κ {πῸ ἢθ] ἃ νι {Π6 ΕἸ Ρατίδῃβ, 

5. 17,29; μαύ ἤρῃῦ τΠθιὴ αὖ Νϑηθᾷ, 

ἷν. 2.14, 17--.28; αὖ Οοτγοποία, 3.15; 

Ρυΐῤ ἴο ἀρθαίῃ {πΠῸὸ δαγνοοαίθβ οἵ 

Ρθδ66, 4. 2; 5. 4. 

Κορυφάσιον, ΡῬΓΟΠΙΟΠίΟΤΥ ΠΟᾺΡ ῬΥ]Ὸ8 

1η Μοββθηΐᾷ, ἱ. 2. 18. 

Κορώνεια, οἷΐν ἰῃ Βοροίϊα, ἱν. 3. 10 ΤΕ, 

ἸΚράνειον, ΣΎ ΠΆΒ᾽ ΠῚ ΠΘᾺΥ (ΟΥΙ ΠῚ, 

ἵν. 2. 

ΚΚραννώνιοι, ἱπ. οὗ πΠ6 ΤΠΘββα] ἴδῃ 

οἷν ΚΚραννών, ἰν. 3. ὃ. 

Κρατησιππίδας, ϑραγίδη Δα ΪΓΑ], ἱ. 

᾿Ξ Ἔν 5. 1- 

Κρεμαστή, ΡΙᾶοθ πρᾶν ΑΡγάιμ5, ἶν. 8. 
91. 

Κρεῦσις, Βοροίϊαπ ρΡοτῦ οα ἐπ6 Οοτυ- 

᾿πτΠΐδη Ἰ, ἵν. κ. 10. 

Κρῆτες, ἴπῃ.. οὗ Οτείρθ, ἱν. 2. 16; γ. 6. 

Κριτίας, ΑἸΠΘπίαη, ἴῃ ΤΉΘββαὶν, 411 

Β.0.,. ἢ... 3. 86; ὁπ6 οὗἉἩ {πὸ ΤΗΪγίυ, 3. 

Ὡ; ΒΟΒΌΠ6 ἴο ΤΠ ΘΓ 668, 3. 1 Π΄,; 

15 ΒΡΘΘΟΝ ραϊηβύῦ {Π6 Ἰδαίου ἴῃ {π6 

βϑηδίο, 3. 24-94: Θομθπηη8 ΤΠογα- 

ΤΊΘΠΘ65 ἴο ἀθαίῃ, 3. 81 Ὲ, ; ἴῃ ἘΠ]θι- 

ΕἸΒῚ ἢ. 8; 5115; 4. 10. 

ἸΚροκίνας, ΤΠ Θ55818}, νἱοίοῦ αὖ ΟἸγτη- 

ΡΥ 2.1 

Κρομμνών, οἰτγ οὐ [Π6 15. Πη115, οα {Π6 
ϑάσόμϊο ΟΠ, ἱν. 4. 18; 5. 19. 

ΚΚ ύδων, ἃ ΒΥ ΖΑΠΕΪπο, ἱ. 3. 18, 

Κύζικος, πιαν τἰπη6 οἷν ἴῃ Μυβία, ἱ. 1. 

ΠῚ: 6.519... 158. τ ΤῸ πΠπ|6 

πη}. Ἰ υζικηνοί, 1. 1. 19; ἵν. τ. 39. 

Κύθηρα (τά), ἰδία! αὖ {πὸ βου Πο τη 
ΘΧΊΓΘ ΠΥ οὗ {π ῬΘΙΟΡΟΠΉΘΒΊΒ, ἰγν. 

8. 8; 118 Τουυ του ἡ Κυθηρία, 8. 7. 
ΤῊ ἴπ||. ζυθήριοι, 8. 8. 

Κυλλήνη, ὁοαδῦ ΟἷτγΥ ἴῃ ἘΠ18, 111,2. 27, 

90. 

Κύλων, Ατρίνο, ΠῚ, κ. 1. 
Κύμη, οἷν ἴῃ ΑΘο]15, 1, 4. 27. 

Κύπρος, ἱν. 8. 24. 

Κῦρος, Ῥογβίαπ, Β0Π οἵ ΤΆ Γ11π18, ΘΟΤΉ68 

8ἃ5 88 ΧΡ ἴο Τιγαϊΐϊα, 1. 4. ὃ Ε΄, ; 1ὴ 

ϑάγα 5, 5. 1 ΠῸ ; οοπηθοίίοη τ] 

ΤΙυΒαΠαου, ς. ὃ ΕΠ; σι ΟΔΠ]Π]οτὰ- 

(1485, 6. 6, 10, 18; ρΡαῖβ ἴο ἀθδίῃ 

ὕννο ἰϑβϑαϊηρ ῬΘΥΒΙ8 8, 11. τ. 8; 5Ὲ}Ρ- 

Ρογίβ Τυβδηᾶου, 1. 11,19;.2. 8; το- 

ἴυγηβ ἴο Ῥουβία, 1. 14 ἔν; οχρϑᾶιϊ- 

(0 ἀραϊηβῦ Αὐΐαχουχϑβ, 11]. 1. 1 ἢ. 

ἸΚυρεῖοι, ΤΟ Κ ΤΠΘΓΟΘΠΔΤΙΘ5. ἴῃ ἢΐ8 

ΒΘΓΡΥΙΟΘ, 111. 2. 7, 18; 4. 2, 20. 

ΚΚῶς, ἰΒ].πα οἡ ἴπθ τίη οοδϑβύ, ἱ. 5. 

εἰς 

«Λαβώτας, ϑ'ρατίαη Παγπηοβὺ ἴπ Ηθτγᾶ- 

ΟἸθ8, 1. 2. 18. 

«Λακεδαίμων, αἸδίτΙοί οὗ [π6 ῬΟΙΟΡοΙ- 
ἩΒΒΏΒ. 1. Ζ 6; 5: 19... δ ΘΕ: 

11. «1. 07 580. 2. 1;.4. 28: ΠΑΙΒΟΙ 118 

ΘΑΡΙ[4] οἷν, 1. 1.91. ὙΤῊΘ ἴπηἢ. .«Λα- 

κεδαιμόνιοι, ἱ. 2. 18, πα ἔτραᾳ. ; [ΔΚ 

Τ6ΙΡ πῖον πὰ Εΐοῃ (2), 5. 1; 

ἀοἔθαίθα αὖ Ατσρίπυβδθ, 6. 51; τπ- 

Ὑ]ΠΠ|ηΡ ἴο ἀοβίσον Αὐπ 68, 11. 2. 20; 

προστάται τῆς Ἑλλάδος, [1]. 1. 8; 

Ῥορίη {Π6 8 ἀραϊηβὺ Ῥογβία, 1. 4; 

ἀραϊηϑδῦ ΕΠ18, 3. 21-91; βοῃπᾶ Τ,γ- 

ΒΆΠαΘΙ ἴο ῬΠΟοΐβ, ς. Θ; ν]Ἱοίουϊουβ 

αὖ ΟοΥίηίῃ, ἰν. 2. 15 Πἴ. ; ἀοἔθαϊθα 

αὖ (πϊάπ5, 3. 10. 

“Λακράτης, Τ,Δοραδοτηοπίδϑῃ, ἰΐ. 4. 88. 
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Λάκωνες, οαυῖν. ἴο Λακεδαιμόνιοι, ἱ. 

4. 32; {ποὶγ ὁοαμίγΥ «Λακωνική, ἰἰ. 

2. 18; ἰν. γ. θ; 8. 8. ΔΛακωνικοί, 

ἰν. 8. 8ῦ, 87. ΑΛακωνικαὶ νῆες, ἷ. 

6. 84. 

Λάμψακος, οἷϊνγν ἰπ Αβἷαὰ Μίμπου οἡ 

(πὸ ἩΦΙ]οβροπέ, ἱ. 2. 1Ὁ; 11. 1.18 δ΄, 

49,.2, 1:.1Σ. 4... 

Λάρισα, οἷν ἴῃ ΤΤΟΔΒ, ἢ]. α.Ψ 13, 16; 

Αἰγυπτία, οἷν ἴῃ ΑΘΟ]18, ἢ]. α. 7. 

ΤηΘ ἰπι. Λαρισαῖοι, ἰϊ. 3. 4; ἵν. 3. 

9, 

Λάρισος, τῖνεῦ ἴῃ Ἐ]15, 11. 2. 29, 

Λασίων, εἶν οἢ {πῸ Ῥογάον οἵ ἘΠ18 

ἀπ Ατολαϊα, 111... 2. ὅ0, ΤῊ ἴῃ. 

Λασιώνιοι, ἰγν. 2. 10. 

Λεοντῖνοι, ἴῃ. οἵ {6 οἷἵν οἵ {{ΠπῸ 

ΒΆ ΠῚ ΠΆΠῚΘ ἴῃ 5ἸΟΙΥ, 11. 3. ὃ. 

Λεοντίς, ἰστὶρ6 οἵ {πὸ ΑὙΠΘ 188, 1], 4. 

21. 

Λεπρεᾶται, ἴηι. οὗ {π6 ὙΤΙΡΙΎ Δ η 

ΟΙΥ «Λεπρέον, 11. 2. 20. 

Λέσβος, ἰΞΙαπά οἵἵἕ 1πΠ6 οοαβί οἵ Αθο- 
116, ἢ... 112 6. ΚΠ ΌΡΩ » ἀΣ  Σ, ἘΣ Ια. 

82, 8δ; ἰν. 8. 28. 

Λετρῖνοι, οἰτγ ἴηι ἘἸ18, {1. 2. 90. ΑἸ580 

[πο ἴπ}., 111. 2. 2δ᾽; ἰν. 2. 10. 

“Λευκολοφίδης, ΑΥΠΘπΐΔη, 1. 4. 21. 

Λεύκοφρυς, οἷἵν ἴῃ Ἰοηΐα, ἰἰϊ, 2. 19; 

ἀν ἰδὲ 17, 

Λέχαιον, Ροτί οἵ Οοτίηῖ ὁπ {ΠπῸ 

ΟοΥϊπιίδη Ουΐ, ἰν. 4. 7; δοοη- 

ποοίρα υῖτἢ Οὐτί πε Ὁ Ἰοπρ νγ8}}8, 

“9 ν ὩΣΑ Μ.9,.8.. 10. 

Λέων. 1. Αἰμοηΐδη σΌΠΟΓΙΑΙ, ἱ. ς. 16; 

6.10. 2. ϑραγίδη θρβοσ, 418 μ.0., 

1:.. 3.10. 8. βαϊδιηϊηίδῃ, 11. 3. 50. 

“Λεωτυχίδης, βοὴ οὗ {πὸ ραγίδη Κὶηρ 

Αρῖδβ, {1.4.1 
Λῆμνος, ἰΒαπὰ ἷἰπ {Π6 ποιίποτῃ 

Αορθδὴ 568, ἱν. 8. 18. 

Λίβυς, «ἀπλῖγα] οἵ {πῸ ϑ'ρατγίδηβ, 11. 

4. 28. 

Λίχας, ϑιραγίδῃη, 1], 2, 21. 

'Λοκρίς, ἀἰδισγίοι ἴῃ σοπίγαὶ ἄτθθοο, 11]. 

5. 8. {ν; ἵν. 3.21. ὙΠ ἴπ.. Λοκροί, 

ἷν. 3. 32; Ὀπούντιοι, οὐ {πὸ Ευ- 

ΒῬοθϑδῃ 868, ἰἰϊ. 5. 8 ἴ.; ἱν. 2. 17; 

τη ᾽Οἵόλαι, οα΄ {π6ὸ Οὐ εἶδ 

αυἱῇ, ἵν. 2. 17; ἀμφότεροι, ἰἱν. 3. 1ὅ. 

“Λυδία, αἰδέγιοι ἴῃ νυθϑίθση Αβία ΜΊΠΟΥ, 

1.8. 8. 

“Λυκάριος, ϑϑρατίδῃ. ΘΡογ, 414 μ.0,, 

τι... .ὕ0, 

Λύκειον, ΡΎΤΗ ΠΑ Β᾽ πη ΠΘΆΓ ΑἸΠ6Ώ8, 1. 

:..88.» 1ἴ,. 4.3}. 

Λυκίσκος, Αἰιδηΐδη, ἱ. γ. 19. 

“Λυκοῦργος, ἃ ΒυΖαπίίπηο, ἱ, 3. 18. 

Λυκόφρων, οἵ ῬΊΙΘΓΆΘ, ΓΙ] ἴῃ 68- 

ΒΆΪΥ, 11. 3. 4. 

Λύσανδρος, ϑ'ρατγίαη, δΔάμπηϊγαὶ, 407 

"οἷν ἃ..»...1-8δ 2, αἴλα το οι. 

ι.θ; ἀοβίγθα Ὀγ {π6 Αβίϑίις 4}1168 

88 {ποῦ σοι ΙΔ ΠΟΥ, 1. α. θ᾽; το- 

οοῖνϑβ {Π ΘΟ] 8 Πα ὉΠΑ͂ΘΥ ΑΥΔΟΌΒ, 

ι. 7; μὶβ οοπάποι οἵ {πὸ ννᾶγ, 40δ 

Β.0. 1. 10 Πἕ; δηηῖ]αῖθβ {Π|ὸ 

Ατμοπίΐίδη ἢθοι αὐ Αϑροβροίδῃιν, 1. 

22.859... βαθβθαιθηῦ ΟΡΟΓ 0 η8Β. ἴῃ 

16 οοαβί ἴον 8, 2. 1 ἴ., ὅ-8; Ὀο- 

βίορϑβ Αἴ 6η8, 2. 9 Π. ; ἀθπη 0 1 18}}68 

118. γγ8}18, 2. 38; ΟΠ ΌΘΥΒ ΞΆΠΊΟΒ, 

4. 8, Θ; τϑίγηβ μομηθ, 3. 8; βϑηΐ 

ἴο Αἰτοα, 408 π.Ο., 4. 38; ΒΌΡΡοΥί8 

{πῸ οἱαῖπιβ οὔ Αρϑβιαβ ἴὸ {πὸ 

τπσόπθ, 111. 3. 9.; Ῥουβυαδᾶθβ {πὸ 

Ἰαϊίου ἰο ἀπάογίακο {π6 οχροαϊτοι 

ἴηΐο Αβία, 4. 2; μ18 οοπᾶποὶ ἴῃ 

Αβία, 4. 1-2ῶ0; βοπῦ ἴο Ῥμοοῖβ, 596 

Β.Ο., 5.0; ἰῃνδᾶβθβ Βοβθοίϊα, 5. 17; 

[4118 αἱ Ηαϊ]ϊαγίιβ, 5. 18 ἔ. --- Ηἰϑ 

ἀΘΟΆΓΟΙ 68, Εἰ, ς. 18, 

“Λυσίας, ροπογαὶ οἵ {π6 ΑΒ ΘμἾ 88, ἱ. 
6. 80; δοουβροᾶ δὐ Αἴπθη8β, 7. 2. 

Λυσίμαχος, Διμοπίδη, ἰΡΡΆΤΟἢ ὉΠΘΓ 

1Π6 ΤῊΪΓΙΥ, 11. 4. 8, 20, 

Λύσιππος, ϑρατγτίδη μαγπιοϑὺ ἴῃ Ἐρὶ- 

ἰα]ΐοι, ἰἰϊ. 2. 290 ζ. 
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ΜΜάδυτος, οἿἵγ ἴῃ [πΠ6 ΤἬτδοϊδη ΟΠοτ- 
ΒΟΏΘΒ6, ἱ. 1, 8. 

Μαίανδρος, τίγεῦ ἰπ ῬΒτγυρὶα ἃπὰ 

ΟΕ ΕΑ ΕΠ ΖΕ 16. 17; 4.15. Ὁ ἢν. 

8. 117. 

“Μακεδονία, 1. 1. 12; ἰν. 3. 8, 

Μάκιστος, οἰΐγ ἴπ ΤΊΡΏγ]α, 11]. 2. 

80. ΤΠ πῃ. Μακίστιοι, 2. 25. 

Μαλέα, ΡΙδοθ 'π 1 Δοοηΐα, 1. 2. 18. 

Μαλέα ἄκρα, ἱπ 1,650058, 1. 6. 26. 

Μανία, Τ)ατάδπῖα πη ΟΠΠ8Π, ΓΌΪΘΙ ἴῃ 

ΑΘ60115, {. 1. 10--14. 

Μαντίθεος, ΑἰΠποπίδη, ἱ. 1. 10; 3. 18. 

Μαντίνεια, οἷν ἴῃ Ατοδαϊα, ἵν. 5. 18. 

ΤΠ ἱπἢ. Μαντινεῖς, 11]. 2. 21 ; ἵν. 

ΠΡΊ9: 2 1 
Μαργανεῖς, ἱπῃ. οὗὐἨ {πὸ ΤΥΡΠΗΥ Δ η 

οἷν, Μάργανα, 11]. 2. 268, 80; ἰν. 

2. 16. 

Μεγαβάτης, Ῥεγδίαπ, 500. οἵ ϑ'ρι0ῃτὶ- 

ἀαίο5, ἱν. 1. 28. 

Μέγαρα, οἷΐν Ὀούνθοη Αἰμθη8 πᾶ 
ΟΣ ΠΝ 1 1: 90:1 2. 14: 14. Ἑ; ἵν. 

4.15. ΤΠ ἴῃ. Μεγαρεῖς, ἱ. 3. 15. 

Μέγιλλος, ϑιρατγίδῃ, 11]. 4. 0. 

Μειδίας, 5οη-ἴη-ἰὰν οἵ Μαδηΐα, 11]. 1. 

14-28. 

Μελάνθιος, ΑὐΠποπίδη, 11. 2. 40. 
Μέλητος, Αἰ Ποπίδη, 11. 4. 56. 

Μένανδρος, ΑἰΠοπΐδη, ἱ. 2. 16; ρθη- 
ΘΙ8], 11. 1. 160, 26. 

Μένασκος, ϑραγίδη, ἱγ. 2. 8. 

Μενεκλῆς, ΑΥΠοπίδη, 1. 7. 54. 
Μενεκράτης, ϑ΄)ΓΔΟΊ 581,1. 1. 29. 

Μηδία, οουπίγΥ 'ἰπ Αβία, 1ϊ. 1. 19. 

ΤΟ πῃ. Μήδοι, 1. 2. 19. 

Μήδοκος, Κίπρ οὗ {π6 Οατγ886, ἱν. 8. 

20. 

ΜΜήθυμνα, οΙΤΥ 'π 1,65008, ἱ. 2.ὄ 11; 6. 
12, 88; ἴν. 8. 28. ΤΠΘ ἴπἢ. Μη- 

θυμναῖοι, 1. 6. 18 ἔ., 18, 

Μηλιεῖς, ταᾶο6 'ἴπ ΠοΙΐποσν Ρᾶτὺ οὗ 

σοηΐΓ8] τθθοθ, 111. 5. Θ; ἰν. 2. 17. 

ΜΜηλσβιος, οπα οὗ {π6 ΤΕΥ, 11. 3. 2. 

2178 

ΜΜήλος, οπ6 οὗ {ππῸ Ογοϊδάο8β, ἵν. 8. 7. 

ΤΠ ἴπῃ. Μήλιοι, 11. 2. 3, 9. 

Μίγδων, ϑραγίδη, 111. 4. 20. 

Μίλητος, Ιομΐὰπ ΟἸἐγ ἴῃ Αβῖ8 Μίπου, 

1 Ὑ 91.,,,2..2. ἘΠῸ ΘΟ ΨΕΠὄΕ 

ἴπἢ. Μιλήσιοι, 1. 6. 8; 1ϊ. τ. 90. 

Μίνδαρος, ϑραγίδῃ Δα τηἶγα], ἱ. 1. 4 ΤΠ, ; 
4115 αὖ ΟΥζΖίοιυβ, 1. 1. 18; 3. 17. 

Μισγολαΐδας, ὥραγίδηῃ. δρῆον, 410 

ΒΟ 2 1 

Μιτραῖος, ῬογΙδίδῃ, ἰϊ. 1. 8. 

Μιτροβάτης, Ῥεογδίδη, 1. 3. 12. 

Μνησιθείδης, ὁπ οὐ {πΠ6Ὸ ΤΠΙΡίγυ, 1]. 
ὭΣ 

Μνησίλοχος, ὁπ6 οὗ {π6 ΤΗϊγίν, ἰἱ. 
ΠΩΣ 

Μουνυχία, ΠᾶτΡοΥ οἵ ΑΥΠ6Π5, 1]. 4.11, 

917. 866 αἴβ8ο Ἄρτεμις. 

Μύρινα, οἷτγν ἴῃ ΑΘ0]15, 11. τ. 0. 

Μυσία, αἰδίτιοὐ ἴπ Αβα ΜΙπΟΥυ, 1. 4. 7. 

ΤΠΘ ἱπῃ. Μυσοί, 111. 1. 19; ἵν. 1.24. 

Μύσκων, ϑ'γγδοιιβᾶη, 50η οὗὐ Μοπο- 

ΟΓΔίθΒ, 1. 1. 29. 

Μυτιλήνη, οἷΐν ἴῃ Τ6Β80ο85, 1. 6. 10, 

20, ΥΣ 29; 1. 5. δ, ᾿ν  Θ Ψ0. 

ΤΠΘ πῃ. Μυτιληναῖοι, 1. 6. 22; ἰν. 

8. 28. 

Ναρθάκιον, πιοτιηΐα!η ἴῃ ΤΉ ΘΒΒΑΙΥ, ἰν. 
 ΘῊΣ 

Ναυβάτης, ϑραγίαμ, 11]. 2. θ. 

Ναυκλείδας, ϑραγίδῃ ΘΡΠΟΤΓ, 11. 4. 90. 

Ναύπακτος, οἷν ἴπ Αρθίο!α οἢ {Ππ6 

Οοτὶπίπίαη , ἵν. 6. 14. 

Ναυπλία, οοαδύ ἴον ἴῃ ΑΤΡΌΪ]8, ἱν. 

ἡ: 0. 

ΝΕεανδρεῖς, ἴπῃ. οὗ {Ππ6Θ Αφο]ΐδη οἷν 
ΝΗεανδρία, 111. τ. 10. 

Νεμέα, οἷν ἴπ ΑὙΡΌ]Ι5, 'ν. 2.14; 7. 9. 

Νικήρατος, ΑΥΠΘηΐαπ, 580π οἵ ΝΙοΐδ5, 
ἿΝ 3: 959. 

Νικίας, ΑἸΠοπΐδη, 11. 3. 99. 

Νικόστρατος, Αὐποπίδη, ἰΐ. 4. 6. 

Νικόφημος, Αἰποπίδῃ, ἵν. δ, 8. 
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Νότιον, ΠΆΤΡΟΓ οἵὗἨ ΟοΙορ οι, ἱ. 2. 4, 

11; κἰ 18 Ζ.5.ΔἃΣ, χ.θ] 

ἨἘενίας, ἘΊ]ΘΔη, Εἰ, 2. 27. 

ἘΞενοκλῆς, ϑ'ρατίδῃ, 111, 4. 20, 

Ἐέρξης, Κίπρ οὗ {πὸ ῬοΓβίδηβ, ἰ]. 1. 8, 

᾿Οδρύσαι, ΤἼγαοίδη ΡΘΟΡΙΘ, 1]. 2. 2, 

δ; ὧν. 8. 26. 

Οἰνιάδαι, οἷν ἴῃ Ασαγπδηΐα, ἵν, 6. 14. 

Οἰνόη. 1. Βογάογ οἷν οἵ Αἰείοα, 1. 

γ. 8, 2. Ἐοτγίγοβϑ ἴῃ {Π6 ῬΊΓΆΘΙΙΠ,, 

ὁ ἴππ6 150 ΠλῈ18, ἵν, 5. ὅ, 19. 

Οἰταῖοι, τὰοο ἰῇ βουῖποτη ΤΠ ΘΒΒΑΪΥ, 

πρδγ Μί. Οεοίἴα, 1. 2. 18; 11], κ. 6. 

᾿Οἴόλαι, 566 Λοκροί. 
᾿Ολυμπία, βαποίμα ΓΥ ἴῃ Ἐ]15, 111. 2. 20; 

ἦν.1. 40; ἡ. 3, 

᾿Ονομακλῆς. 1. πο οἵ {πὸ ΤΠτίν, 
ἷ. 2. 2. 2. ϑρδγίδῃ δρλοῦ, 424 

στ. 5. 10. 

᾿Ονομάντιος, ϑραγίαι ΘΡΟΓ, 412. Β.0,, 

τὶ. 3.10. 
Ὀπούντιοι, 566 Λοκροί. 
Ὄρσιππος, ϑιρατγίαιῃ, ἵν. 2. 8, 

᾿Ορχομενός. 1. ΟἸτγ ἴῃ Βοροιίϊα, 1]. 
5,17; ἦν. 2; 16. Τρ ᾿πρ Ορχο- 

μόνεσι, 111:..8ν θ᾽ ῦ, 2.47. 6:10... 
2. Οἷὰν ἰπ Ασοδάϊα, ἱν. 5. 18. 

Ὄτυς, Κίηρ οἵ {πὸ ῬΑΡΒΙΑ ΟΠ ΔΒ, 

ἷν. 1. 8 6 

ἸΠακτωλός, τῖνοῦ ἴῃ Το αἶα, 111. 4. 20 ΠῚ, 

Παλαιγάμβρειον, οἷν 'ἴπ ΑΘΟΙΪΒ, 1]. 

᾿, 9, 

Παντακλῆς, ὥρατγίαη ΟΡ ον, 400 .6,, 

δ, δ ἀπ; ἃ. Δλ0. 

Πάραλος, οποὸ οἵ {πὸ Α(οπίδη βίατο- 

ΘΕΌ 5; 41. στ. 28. Σ, ὃ. 

Παραπίτα, υἱΐο οἵ Τ᾽ ΠΑΓΠΑΡΆΖΙΙΒ, ἵν. 

ι. 301. 

Πάριον, οἷἵγ οὐ {πΠ0 ΠΕΙ]ρβροηΐ, 1. 

ι. 19, 

Πάρος, οπο οἵ {πὸ ΟὙΟΙδάο8, ἱ. 4. 11, | 

Πασίμαχος, ϑ'ρατγίδῃ, ἵν. 4. 10. 
Πασίμηλος, (τ ἴδῃ, ἵν. 4. 4, 1. 

Πασιππίδας, ϑιρατγίδῃ, ἱ. α. 82; 3. 18, 

11. 

Πατησιάδης, ϑρατγίαη ΘΡμοσ, 410 Β.0., 

ἷ:, ς, 10. 

Παυσανίας, Κίπρ οἵ ϑρατγία, 1. 2. 7; 

ΤῊΆΤΓΟΙΟ5 Ὡραϊηδί ΑἰΠ6η5, 4. 329-90; 

ἃραϊηδῦ {π6 ΠΠΘΡΆΠΕ, 11. ς. 17-ῶ4; 

Β0658 ἱπίο Ὀδηἰβητηρθηΐ αὐ Τορθα, 5. 

20. 

Ππαφλαγονία, εἰδίτϊος ἴῃ Αδβἰα Μίπου, 

ἵν. α. 21. ὙΠῸ ἴπἢ. Παφλαγόνες, 
ἵν. χ Ὁ, ἌΔ 

Πειραιεύς, ᾿ΔΤΡΟΥ οἵ ΑἸΠ6Π5, ἱ. 1. 58; 

3, 3... 4. ΤΩΣ ἢν το, ἀθο 

4. 1; πὶ. ς. δ; 6 Του οδίϊοηβ 

ΓΤΆΖΘΩ͂, 11. 2. 23; ἀτείχιστος, [11]. ς. 

10; πονν]ν Του ρα Ὀν Οὐποη, ἰν. 

8. 91.; {ποδίγο ἰποσθ, 13. 4. 82; 

βίοηθ στ 85, 1. 2. 14; οἱ δέκα ἐν 

Πειραιεῖ ἄρχοντες, ἰϊ. 4. 19; Ἰοοᾶ- 
{ἶἰνο Πειραιοῖ, 1. 4. 92. 

Πείραιον, οὐ {πὸ ᾿Β{ΠΠη118, ἷν. 5. 1, 
8, 5,19, 

Πείσανδρος, ὥραγίαη ΔΘ ΠΉΪΓΑ], 111. 4. 

29; [4118 αὐ Οπίάπβ, ἶν. 2. 10, 12. 

Πεισίαναξ, Αἰπρηΐαη, 1. 4.19; γ. 12. 

Πείσων, οπο οὗ {πῸ ΤΗΪτίν, 11. 2. ὥ, 

Πελληνεύς. 1. 1η]ι. οἵ Πελλήνη ἴῃ 
ΔΑομδρα, ἱν. 2. 30. 2. Τη}.. οἱ Πελ- 

λήνη ἴπ Ταοοηΐα, 111. 2. 11. 

Πέλλης, ϑρατγίδῃ, ἵν. 3. 29. 

Πελοπόννησος, 1]. 2. 17; 5. 17; ἵν. 6. 

14, πὰ ἴτοᾳ. Τῆι ἴηἢ. Πελοπον- 

νήσιοι, ἷἱ. 1. 19, ἀηὰ ἔτοαᾳ. 
Πέργαμος, οἰτν ἴῃ ΑΘο] 18, 111, α. 0, 

Περικλῆς, ΒΌΠΟΓΑΙ οἵ {πὸῸὸ ΑΑΠ ΘΗ 8, 

Ϊ. 5.16; 6.29; δοουδοά, 7.2, 10,21. 

Πέρινθος, ΤΙ γαοΐαη οἷἵν ὁπ {Ππ|ὸ Ῥτο- 

ῬΟμίΙ8, 1. 1. 21. 

Πέρσαι, ἱ. 2. 19; 111, 4. 14,28 {; ἱν. 

ι. ὅ, 3806, Περσικὸν στράτευμα, [1], 

2. 18. 
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Πισίδαι, Ρ6ΟΡ]6 ἴῃ βία Μίποσ, ἢ. 

1 19. 

Πιτύας, ϑρατίδῃ θρθοσ, 422 ἀπ 40 

5. 12.168 1: 12212..10. 

Πλειστόλας, ϑρατγίδη ΘΡΠΟΥ, 421 8.Ο., 

τι... 16 

Πλυντήρια, ἔοδίϊνα] οἵ Αἴδοπθ δἱ 

ΑΤΠ6Ώ8, 1. 4. 12, ἀπα ποίθ. 

Ποδάνεμος, ϑ'ραγίδῃ, ἴγ. 8. 11. 

Πόλλις, ϑρατγίδῃ, ἰν. 8. 11. 

ἸΠολυάνθης, ΟΟτΙ ΠΙΠΔΠ, 111]. 5. 1. 

ἸΠολυχάρης, ὁπ6 οὗ {π6 ΤΗϊτίν, 11. 3. 

20. 
ΠΠολύχαρμος, ῬΠΑΓΒΔΙ ΔΗ, ἱν. 3. 8. 

Πόντος, [Π6 ΒΙΔΟΚ 868, 1. 1. 22; 1]. 

2:5}: Ἅνγ 89. 24 ..91. 
Ποσειδῶν, ἰν. ς. 1, 4; γ. 4, δ. 
Πόταμις, Βο0η οἵ (ἀποβίβ, ϑυγδοῦβδη 

ΒΘΠΘΓΙΔΙ, 1. 1. 29. 

Ποτειδάν, Π)οτίο ἴον Ποσειδῶν, 111. 3.2. 
ΠΠραξίτας, ΡΟΪΘΙΠΔΤΟΙ οἵ {π6 1,306- 

ἀδθηηοπίαμῃβ, ἰν. 4. 1 Π; κ. 19. 

ΠΠράς, οἰτγν ἴπ ΤΉΘΒΒΑΙΥ, ἰν. 3. 9. 

Πριήνη, Ιοπίδη ΟἸΤγ ἴῃ Αβὶα Μίπου, 
ΠΠπ|| . 17: τν- 8. 11: 

Πρόαινος, (ΓΙ Πδη, ἱν. 8. 11. 

ΠΠροκόννησος, 5] πα ἰπ {πΠ6 ῬΓΟΡοΙ- 
{π5. 11- 1: }1..8 ..02..1..ὅν..8..860; 

Προκλῆς, ἀοβοοπαδηϊ οὗ Κίπηρ' 1)6Π|8- 
ΧΆΡΙΒ, 11]. 1. ὃ. 

Προμηθεύς, ΤῊ Θ558]184}, 11. 3. 90. 

Πρόξενος, ϑ, τδοιβ8ῃ, 1. 3. 19. 

Πρωτόμαχος, ΚΌΠΟΓΑΙ οὗ {π6 Α1|ο- 

ΠΙ8Π8, ἰ. 5. 16; 6. 80, 98; 7.1. 

Πύγελα, ΠΑΓΌΟΓ ἴῃ Ιοπῖΐα, 1. 2. 2. 

ΤῊ ἴπῃ. ΤΠΠυγελεῖς, ἐῤίά. 

Πυθόδωρος, ἀτομοπ ἂδὖῦ Αἰμθη5, 404 

ΒΟ Σ, ἴοι, 32 τς 

Πυρρόλοχος, Ατρίγο, 1. 2. 19, 

“Ῥαθίνης, Ῥογβίδῃ, 111, 4. 15. 
Ῥαμφίας, ϑ'ρατγίδη, 1. 1. 58. 

Ῥίον, ΡΓΟΙΠΟΠΙΟΤΥ ἴῃ Αρίο]ϊα, ἱν. 6. 
14.18.1} 

δος, 15]. πα ἴῃ {πΠ6 ΟΔγραιῃΐδη 868, 

1. 5. 1, 19; 6. 8; ἢ. 1.16, 17; ἱν. 
8. 20.Ὀ ΤῊ πῃ. Ῥόδιοι, 1. 5. 19; 
ν. 8. 20. 

“Ῥοίτειον, οἰΐγ ἴῃ ἼΤΟΔ8, 1. 1. 2. 

Σάλαμις, ἰ5].πΠα ορροβιίθ Αἰῃ6η8, ἰϊ. 

2. 9. 

Σάμιος, ϑ,ρατγίδῃ δαμηϊγαὶ, 11], τ. 1, 

Σάμος, ᾿ἰΒΙα πα οΥΥΕ 1Π6 Τοπίδπ οοδϑδέ, ἱ. 

2. Δ 8; 5.114 {Π.6..2. 10 26. Ὲ; 

ξ' 1: 12: 2.5; ἢ ἴτν,.8.. 24. {ΠῚ Ὸ 

Ἵπη. Σαμίοι, 1: 6:. 29; π΄ .2 θ᾽ 

Σάμιαι νῆες, 1. 6. 26; γ. 50. 

Σάρδεις, ΟὨ]οῖ οἷζγ οὗ Τιγαϊα, 1. 1.9; 

Ὡ- 1. ΤΙ. Ζ ΜΠ γϑοτολθ ν κας δῖ 

Σαρδιανὸς τόπος, 111]. 4. 21. 

Σάτυρος, βογγδηΐ οἵ {ΠῸ ΤΗϊΓίν, 11. 3. 
δ4. 

Σελινούς, οἰΐγν ἴῃ ΒΊΟΥ, 1. 1. 97. ΤῊΘ 

ἴπ}. Σελινούσιοι, 1. 2.ὄ 10. Σελινού- 

σιαι νῆες, 1. 2. 8. 

Σελλασία, οἰΐν 'π ΤιΔοοηΐα, ἰϊ. 2. 13, 
19. 

Σεύθης, Κὶπρ οἵ {π6 Οάγγδβδρ, 11]. 2. 

2,0 1 ἄν. 8:.20. 

Σηλυβρία, οἷν ἱπ ΤΉγταοθθ οη {ΠῸ6 

ῬΤΟΡΟΠΙΙΒ, 1. τ 1 5.1.0. 1 

πη. Σηλυβριανοί, 1. τ. 21. 

Σηστός, οἷζγΥ οπ {π6 ΤΗγδοΐδη ΟΠ οτ- 

ΒΌΠ6Β6, 0 ἴπ6 Ηρ]]οβροπΐ, 1. 1. 7, 

11: 96: 10. αι τὸ 90. ΒΨ Ὑγὺ 5: 

8, ὅ. 

Σθενέλαος, ϑραγίδηῃ Παγπιοβὺ ἰη Βγυ- 
ΖΑΠί ΠῚ, 11. 2. 2. 

Σιδοῦς, ΡΙδοθ ὁπ {πὸ 1βὕμπηι5, ὁ {Π6 

Βατοηῖο αὐ], ἰν. 4. 19; 5. 19. 

Σικελία, 1. 1. 97; 5.21. ΑτδθΚ ἴπῃ. 
Σικελιῶται, 11. 2. 24. 

Σικυών, Οἷζγ ἴῃ ποΥΠΘΤ ῬΘΙΟΡοη- 

ἩΡΒΗΒ; ἄγ: .2. 6142 4: 1. Ὁξυ Ρἡ Ρ. 

ΤἼΘ ἴῃ. Σικνώνιοι, 'ν. 2.16; 4. 8 Ε΄. 

Σίσυφος, πίοκπᾶπια οἵ Τογον 85, 

τυ . 8, 
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Σκῆψις, οἷἵν ἴῃ Ἴτοδβ, ἢ, α. 1 ΕἾ, 

Το ἴηι. Σκήψιοι, 111. 1.21. 

Σκιωναῖοι, ἵπ}. οὗ {Π6 οἷἵν Σκιώνη, 

οἱ {6 Ῥϑηΐϊηβαϊα ῬΆ]]6η0, ἰϊ. 2. 8. 

Σκοτουσσαῖοι, ἰπ). οὗ {πὸ ΤῊ 558} 18 

οἷῖν Σκοτοῦσσα, ἷν. 3. ὃ. 

Σκύθης, ϑραγίδῃ, 1]. 4. 20. 

Σκῦρος, ὁπὸ οἵ {πὸ Ξϑρογαᾶθβ, ἵν. 8. 1. 

Σοφοκλῆς, ὁπ οὗἉ {πὸ Τ)τιν, 11. 3. 2. 

Σπάρτη, οαΡ 14] οἵὗἨ Τιαοοηΐα, ἱ. τ. 92 ; 

6. 82; ἱϊ. 3.1. ὙΠ6 ονγΐίδη 'μῆ. 

Σπαρτιᾶται, 11]. 3. ὃ 1.; 4. 2; ἷν. 3. 

28. 
Σπιθριδάτης, ῬΘτγΕΙΔΠ, 0Ἷ 5 Α ρΘΒΙ]Δ 18, 

Ἧ1 4. 105 Ὁ ΦῊ 909. 2. 

Στάγης, ῬοΓδίδῃ, ἱ. 2. ὃ. 

Στειριεύς, ὈΟΙοηρίηρ ἰο ἴπΠ6 Ατο 

ἄσπιο Στειρία, ἷν. 8. 25. 

Στράτος, οΔΡ᾿ 4] οὗ {πΠ6 ΑΟΑΓΠΔΗἾΔΉ8, 

ἶν. 6. 4. 

Στρούθας, ΓοΙΓΒίδη Βαῖγαρ ἱπ Αβὶδἃ 

ΜΙίποΥ, ἰν. 8. 17 

Συέννεσις, Ὀτίποο οἵ ΟἸΠοῖα, 111, 1. 1. 

Συρακόσιοι, ἱπῖι. οὗ γγϑοιθο, 1. 1. 18, 

8. ΡΒ Εν ἢ 2. 24:5. ἜΣ Ο. 

14. 
Σωκράτης, Αἰποπίδη, δοὸη. οὗ ϑ00}:- 

ΤΟΙ Ϊ ΒΟ Ὲ8, ἱ. 7. 15. 

Σωστρατίδας, ὥρατίαη ΘΡΠΟΥΓ, 428 Β.0., 

1 5: 10. 

Σωφρονίσκος, ΑἰΠοΠπίδη, ἱ. 7. 15. 

Τεγέα, οἷν 'π Ατοδάϊα, 111. ς. 1, 26. 

ΤΠ ἴπἢ. Τεγεᾶται, ἱν. 2. 15 ΤΥ 

Τελευτίας, ϑρατγίαη, Ὀγχοίποῦ οἵ Αρο- 

δ: 108, ἷν. 4. 10; 8. 11, 25 ΠΕ, 

Τενέα, ΡΙαοο πρὰγ ΟΟτίπί}, ἵν. 4. 19. 

Τευθρανία, οἷν 'π Μγεῖα, 11... 6. 
Τῆμνος, ΟἸΤΥ ἴῃ ΑΘ] 18, ἰν. 8, ὅ. 

Τιγράνης, ῬοΓΒδίλη, ἷν. 8, 21. 

Τιθραύστης, ΤΟΥΒΙΔΠ, Βα ΓΆΡ ἰπ ῬΪδοο 
οἵ ΤΊΒΒΑΡΉΘΓΠΘΕ, 11, 4. 25 {(; τ. 1. 

Τιμοκράτης. 1. Αἰποηΐαη, ἱ. 7. . 

2. ῬΠποάϊΐδῃ, ἢ], 5. 1. 

Τιμόλαος, ΟΟτ πε απ, 111. ς. 1; ἵν. 

2.1} 

Τιρίβαζος, ῬοτΙδίαη βαῖγαρ ἴῃ Ιοηΐδ, 

ἷν. 8, 12; ποροίδἴθβ. στ ΑἸΐΔ]- 

οἰάδβ, ἵν. 8. 14 Εἶν ; ἀὐγϑβίβ. ΟὍΠΟΗ, 

8. 10. 

Τισαμενός, ΤΠ, ΟΘἀ Δ ΘηηοπΐΆ1), ᾿ἰϊ. 3.11. 

Τισσαφέρνης, ΤΟΥΒΙΆ ἢ ΒαΊΓΆΡ 'ἴπ δία 
ΜίμποΟΥ, 1]. 1. 8; Θηθν οὗ ῬΠΑΓΠᾶ- 

ῬᾶζΖιιβ, 1. 9; Πὶβ ρασχιοϊραιοη ἴῃ 

{πῸὸ ῬΘΙΟΡοπθβίδη πᾶσ; ἱ. 1. 9; 

2.6 Τ᾿; ς. 2 Πἴ. ; βϑῃθγα]- 1π- θῇ 

οὗ {πῸ Ῥουβίδη ΔΓΠῚν ἴῃ Αβὶα ΜΊΠΟΥ, 

111. 2. 15; σαπηραῖρη ἀραϊηδὺ ΠοΓον- 

11485, 2. 14 Ε΄; 8. πᾶν] Ῥγορᾶ- 

Ταίϊομβ, 4. 1; οδιηραῖσηι ἀραϊηβὲ 

Αροβῖϊααβ, 4. ὃ ΤῸ; 15 Ραὰΐ ἴοὸ ἀθϑῖ}ι, 

4. 28. 

Τορωναῖοι, ἰη}ν. οὗ ΤΌΤΟΠΟ ἷἰπ ΟΠ δ]οὶ- 

ἀἴσο, 1, 2. 9. 

Τράλλεις, οἷΐν ἴῃ Οατία, 11]. 2. 19. 

Τραχινία, 5.0 Ἡράκλεια. 

Τριφύλιοι, ταοο ἴῃ ἘἼ185, ἱν. 2. 10. Τρι- 
φυλίδες πόλεις, ἰ1ϊ,. 2. 30, 

Τροία, 11]. 4. 8. 

Τροιζήνιοι, ἴπ}}. οἵ ὙτΤΟΘΖΘΗ, Οἷἵν ἴῃ 

ΑὙρο] 18, ἱν. 2. 10. 

Τυδεύς, οΠΟΙΑῚ] οἵ ἴπο ΑἸΠΘηΐδΔη8, ἰἰ. 

ι. 16, 20. 

'γακίνθια, ἃ ϑραγίδη [οβίϊναι, ἱν. κα. 
11; 866 {πῸ ποίρ. 

Φαιδρίας, οπο οὗ {πὸ ΤΙ τίν, 11. 3, 2. 

Φανοσθένης, μΌΠΟΓΑΙ οἵ {πΠ6 ΑΥΠΘηΪ- 
Δ 5 ἴῃ ΑΠΑ͂ΓΟΒ, ἱ. 5. 18, 

Φάραξ, ϑρατίαιν Δ ἀπηἶγΑ], 111..2. 12,14; 
ῬΓΟΧΘΠΙΒ οὗ {Ππὸ Βοθοιίίαηβ, ἱν. 5. 0. 

Φαρνάβαζος, Ῥογδίαπῃ, 18 ΘΟΠΠΘΟΙΟῚ 

ὙΠ {πὸ ΤῬΟΙΟΡΟΠ βίη ὙΥΑΓ, 1. 1. 

θ,19, 21; ,18δ. 2.6.0} ἀν Ὺ,; 

ΘΏΘΙΙΥ οἵ 'ΤΊΒΒΆΡΉΘΓΠΘΒ, 1. α. 9; 

τοοοποϊ]οὰ τὸ ἐπ Ἰαϊίοσ, 2. 15; 

ΠΙΆ ΚΘ 5. οοτηρδοῦ τ] ἢ ΤΟΓΟΥ 4885, 2, 
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Φαρνάβαζος, 
1,9; οι ΡΑΙΡη ΙΒ ἀραϊηβῦ Α ρΌΒ:18118, 

4. 18 Π΄; ἴν. 1. 1,17 ἢ; ποροῦα- 

10Π5 ὙΠ Ἰδαίου, τ. 29 Εἴ ; (8 Κ65 

Ρασγύ ἴῃ {π6 Ῥδί16 οἵ (πιά, 3. 11; 

αὐῖνοβ ουὖ {π6ὸ ραγίδῃ Παγηηοβίβ, 

8.1; Ταυᾶροβ ἴΠ6 περ ουΠποοᾶ οἵ 

ΑΡγάι5, 8. Θ; 4150 1πη6 οοδβίβ οἵ 

1,Δοοπΐβ, 8. ἴ. 

Φαρσάλιοι, 'ἴπῃ. οἵ ΤΠΘεβα]δη οΟἰἸἐΥ 
ῬΠΔΆΓΒ8]18, ἷν, 3. 8. 

Φέα, οἷἵγν 'π ἘΠ15, ΠῚ, 2. 80. 

Φείδων, οπ6 οὗ {π6 Ταϊτίν, ἰἰ. 2. 2, 

Φεραί, οἰἵν 1ἴπ ΤΉΘΒΞΑΙΥ, 'ν. 8. 7. ΤῊῈΘ 

ἰπἢ. Φεραῖοι, 1ϊ. 3. 4. 

Φθία, αἰδίτιοῦ ἀπ βου ῦῃοση ΤΉΘΒΒΑΙΪν, 

ἵν. 3. 9. 

Φιλοδίκης, ΑΥΠοΠπίδη, 1. 3. 13, 8668 

ἈΡνΡ. 

Φιλοκλῆς, ΞΘΠΟΙΑΙ οὗ {π6 ΑἰΠοπΐδη5, 

ἘΠ 2; Ἐ- σ. ο0 Π 

Φιλοκράτης, 5Βοη οὗ ἘΡΗἢΠΙΑΙΐ65, ἱν. 8, 

24. 

Φλιοῦς, ΟἸΥ ἴπ ποΥΐΠΟΤῚ ῬΘΙΟΡΟΠΠο- 

5118, ἰν. 4.16; 7.8. ὙΠῸ 1πῃ. Φλιά- 
σιοι, 'ἰν. 2. 20; απ ἴπΠ6 1,Δορα86- 

ΤΟ Π͵88 ἱπίο {πο }γ οἰΐν, 4. 15. 

Φοινίκη, σοτΠΓῪ ΟΠ. ἴΠ6 δϑαβίθγῃ οοδβὺ 

οὔ {πὸ Μραϊίθγγαπθαμ, 111. 4. 1. 

Φοίνισσαι τριήρεις, 11]. 4. 1; ἵν. 3. 
1 

Φρίξα, οἰἵγ ἴῃ ΤΤΙΡΗγ δ, 111, 2. 90. 

271 

Φρυγία, οουπίτΥ ἱπ Αδβἰα ΜΊΠΟΥ, 1. 4. 

ἘΠῚ Φ 1. 1208: ἴντ Ὁ Ρ 
Φύλη, ΓΟΥΓΓΘΒ5 ἴῃ πουΐμοση Αἰίϊοδ, 11. 

4.21 101: 

Φωκαία, ΟΙΤΥ ἴῃ Ιοηΐα, 1. 3. 1; 5. 11; 

6. 89. 

Φωκίς, αἰδίσιοὐ ἴῃ οοπίγαὶ ατθθοο, 1]. 

5.4. ὙΠῸ ἴπῃ. Φωκεῖς, Π|. κ. 5 δ΄; 

1ν 3 21 0.2ὲ- 

“αιρέλεως, οὁΠ6 οὗ {πὸ ΤῊΪτίΥ, 11. 3. 2. 

Χαιρίλας, ϑρατίαῃ ΘΡΠΟΥ, 417 8.6., 

15. 10: 

“αίρων, ϑρατίδη, 11]. 4. 58. 

“Καλκιδεῖς, ἴπΠ. οὗ {π6 ἘαΡοΘδπ οἷτγ 

Χαλκίς, ἰν. 2. 17. 
“Χαρικλῆς, ὁπ6 οὗ {πὸ ΤΑΪΤίν, 11. 3. 2. 

“Χαρμίδης, ΑἰΠοπίδη, 11. 4. 19. 

“Χερρόνησος, ΡΕΠπίΠ5.18 οἡ πὸ Ηδ6]168- 
ῬοΗΐ 1 2. 8. 55 ΓΝ ΤῈ. Ἀν: 

2.6; 8. δ, 85; 118 Ομαγδοῖθυ, 111. 2. 

8; Ῥτγοίθοίθα δραϊηβῦ πὸ ΤΉ ΓΔ οΙ8 8 

ῬΥ ἃ ψ}81], 2. 9 1. Τὴθ 1η}}. Χ ερρο- 

νησῖται, ἱ. 3. 10. 

Χίος, 15]14π4 οὐ {π6 Τοπίδη οοδβί, 1.1. 

2.» Ὅ5Ὁ ΤΕΣ ἩΞ 6}, ἴ0 ἘΠ᾿ ἘΠῸ 
τη Χῖον, τ Υ δ Ύ τ 501 

“Χρέμων, οπς οὗ ἐπ ΤΗϊτίν, 11. 3. 2. 
Χρυσόπολις, οἰἵγ ἰπ ΒΙΓΠγπΐα ὁ {Ππ6 

ΒΟΒΡΟΓΊΒ, 1. 1. 22; 3. 12. 

᾽Ωιδεῖον, ἴπ ΑΥΠ6Π5, 1. 4. 9 ἴ., 24, 
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ἀβίωτον, ἱν. 4. ὃ ; 80 οὐ 

βιωτόν, ἰὶ. 3. δ0. 

ἀδημονεῖν, ἱν. 4. 8. 
ἀδικεῖν, ἱν. 8. 80. 

ἀεί, 

Βίγοηρίποηρα ὈῪ ποτέ, 

δ}... 1]. 

τῃηοα!ῆρα ὈΥ πώς, ἰγ. 

5.0. 

Ῥοβιτοη, ἱ. 2. 10. 

ἀέναος, ἰἰ]. 2. 19. 

ἄθυτος, ἴῃ ἀοί. 56Π86, ἰἰ]. 

ΠΉΩΡῈ 

αἱρεῖν, 

σοηημεΥ, Ἰἰϊ, κα. 1. 

ουετίαζκε, ἵν. 4. 10; κ. 

16. 

τη, εβροιιδε οσαιι86 οἵ, 

11,1. 8, 

αἰσχύνεσθαι, 
νν. ἰηἴ, ἱν, 1. 80, 

Υ. ῬΑΓΙΙΟ, 111. 4. 9. 

ἀκμάζοντος τοῦ σίτου, ἰ. 
2. 4. 

ἀκρωτήρια, ἰϊ. 5. 8. 

ἀλείφεσϑαι, (1ο Κοορ ουὖἱΐ 

1Π6 ὁ014),, ἰν. ς. 4. 

ἄλοβα, [11.4.1 ; ἵν. γ. 7. 

ἁμαρτάνειν περὶ θανά- 

του, [0 ΟΥΤ ἵπ αὶ πιαί- 

ἐθν ΟΥ γε απὰ ἀεαίλι, 

1, .κ, 31. 

ἀμφί, νγ. ΠΙΠΠΊΘΓΆ]5, {Π], 

2. 4, 

ΑΝῸ ἘΝΟΤΙΒΗ 

ἀμφίαλος, ἱν. 2. 13, 
ἄν, νυ. ζαῦ. 1Ἰηΐ, 111. 2. 12. 

ἀναβοᾶν, νυ. ἰηἴ. ἵν. 2. 22, 

ἀνεξυνοῦτο, ἱ. 1. 80. 
ἀναρχία, [ϊ. 2.1. 

ἀνασῳΐειν, ἵν. 8, 28, 

ἀνατειχίζειν, ἱν. 4. 18, 
ἀνατειχισμός, ἱν. 8, 9. 
ἀναφεύγειν, δὲ ἀαοφιιϊ οὶ, 

τὶ. 3. δ0. 
ἄνευ, ἰπία5858, ἴΠ. 4. 

20; ἵν. 8. 16. 

ἀνήρ, 111. 1. δ; ἶν. 1. 4. 

ἀνιέναι, 
ἰεΐ τ0ρ, οθ886. Ποβί]- 

{168, 11... 460. 

ἰεὶ οἵ, 1ιϊ. τ. 25. 

ἀνοίγειν, ἱ. 1. ῶ ἀπ ΑΡΡ. 
ἀπέρχεσθαι, γείπγη, ἱ. 7. 

"γδον ὁ ἐν ἃ αὶ 

ἀπεσσύα, Τ)ΟΓ. 9ΙΌΓΠ], ἷ. 

Ι. 23; δ606 Αγ. 

απο, τιν, 1} 1, Χ. ΥἿΥ ἢ; 

ΔΑ αν χε "4. 9] 

ἘΡΘΣ ἶχὸ ὥν ἴς 

ἀποδικεῖν, ἱ. γ. 20. 

ἀποκοτταβίζειν, ἰἱ. 3. ὅθ. 

ἀποκρίνεσθαι, 

. ποίϊοῃ οἵ οοη:- 

τη Ἰηρ, 111, 1. 1. 

ἀποκρ. τὸ ψήφισμα, ἰἰϊ. 

π, 10, 

ἀποκτείνειν, οἵ {πΠῸ δο- 

ΟἼΒΟΓ, ἰἱ, 2, 82, 8, 

ΙΝΌΕΧ.: 

ἀπορίομες, ἱ. 1. 29, 
ἀποστερεῖν, ὙΥ. ΤΆΤΘ ΚΘΗ. 

οὗ Ρ6Γ8. ἱγ. 1. 41. 

ἀποτείχισμα, ἱ. 3. 7. 
ἀποτομή, ἰϊ. 1. 82. 

ἀπροσδόκητος, δοΐ. [1]. 
4. 12. 

ἀργυρολογεῖν, ἵν. 8. 80; 
ΟΣ Δ ΣΝ. 

ἁρμοστήρ, ἴοπ, ἴῸΓ ἄρ- 

μοστής, ἵν. 8. 39. 

ἁρμοστής, οὗ οἰ ΠΟΥ {Π ΔῈ 

ὥὐραγίδη βὌΨΘΓΠΟΓΙΒ, 

ἷν. 8. 8. 

ἁρπάζειν, νγ. 66. οὗὨ Ροτ- 
Β05 ΡΙ απαἀογρα, 1]. 

ιαο; 

ἄρχειν, νοΐδθ-τ56, ἴϊ. 1. 
92. 

ἄστυ, 1..4.19; 11: 4.1. 

ΤΆΤΟ Ρ]. ἵν. 6. 4. 

οἱ ἐν ἄστει, 1ἴϊ. 4. 38. 

ἅτε, νυ. Ῥασίϊο. 1]. 2. 16. 
οἱ ἄτιμοι, ἰϊ. 2. 11. 

αὖ, ἴϊ. 3.28. 
καὶ αὖθις, τα ἀ πὶ ἰἐ6- 

Γαι 6,Ϊν. 5. 10, 

αὐτόθεν, ἰθΙηρΡοΥαὶ, ἰΐ, 
2. 18. 

αὐτός, 
88 ΤΘΗ͂, 111. 2, 1δ. 

δέκατος αὐτός, ἰὶ. 2. 17. 

αὑτούς -- ὑμᾶς αὐτούς, 1. 

Ι. 38. 

1 ΟΠ ΘΗ͂Υ κααπηπηβ 081 ἀπὰ Ἰοχ θοαὶ, θαΐ οονουί πη αἰδὸ Βα] οι -ταδίίοσ ποί οοπιίπ πἀπᾶος 
ἱπάοχ οὐ ῬΧΓΟΡΟΙ πδΠι68. 
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ἀφανίζεσϑαι, ἰο δὲ ὑϊοιἑεὰ 
οἱ οΓ ροἰϊἰϊοαὶ εαἰ5:- 

ὁποο, ἵν. 4. θ. 

ἀφιέναι, 1. γ. 18. 

ἠφίεσαν, ἵν. 6. 11. 

ἀφορμή, ἰν. 8. 52. 

᾿Ασοαυδβαίνθρ, 

ἔουΠπη8 Κῶ, ἰ. 5.1. 

Ἰφικράτην, ἵν. 4. 

16. 

1π ΔΡΡ. ΥΥ. ὅτι ΟἸΔ 56, 

ὙΠ το Χτνς 

ΟὉ]. οὗ Ῥαββῖνθ γϑυρ, 

ἶν. 4. 18. 

ἜΒΗ ἐν 5. 19. Θὲ; ΗἹ. 

5.19. 

ν΄. Δαν. οἵ βυθατίπρ, 

τς. 1. 14- 

Αα]θοίίνο8, 

1 -ηνός, '. 1. 19. 

ἀπ ν- ἙσΡΟΟ, 1ἰ- Σ΄ 

ἘΠ ιν. 1 22: 

ἃ5 5081. ἵν. 1. 90. 

αἰβείποῦ. ἔρθιη. ἔΌυΤη, 

πὸ Ἔ. 6} 2. 1- 

8551 ]]τοη οἵ ρῥυϑᾶ. 

416-1: Ὁ- 2. 

ΑανοΓΡ, 

8ἃ5 δἰ. 84]. 11. 1. 

9. 

ΤΟΊ] οννῖηρ 115 ποτα, ἵν. 

2. 18. 

αἰτταοίθα ὈῪ ῬΓ͵ΓΘΡ. 1. 

4. 10. 

ΤῊΘ Απηποβίυ, ἴϊ. 4. 45. 

ΑΠδοΟοΙ Πομ, 1. 3. 18; 

τι. 258: 3.15; πἴ 

Ζ' ΔΕ. 

«ἀπαΡα5ῖ5, ἰἴ8 Δ ΠΟΥΒΗΙΡ 

8ηΔ γχοϊαίίοη ἴο 

Ἡεἰϊοηΐςσα, Ἰϊ. τ. Ὡ. 

ΑΠΔΡΒΟΓΙΆ, 1Ϊ. 3. 28, δ. 

᾿Απίροραρῃηϊξζ οτηϊίρα, ἰ. 

2: ὩΣ 

Αογὶβί, 

Ῥ]. ζΌΓΙῚ5 ἴῃ -κα, 1. 2. 

10. 

Ἰποορίϊννο, 11. 2. 24; 

ἋΣ 

ὙΠΘΓΟ ΕΠρ΄. 11.568 Ρ]Ρέ. 

11. 1. 8; ἴν. 8. 84. 

ἈΑΡΡοβί!οη, 

ῬΘΟΌΠΑΡ ἔοτγτη οἵ, ἰΪ. 

2. 8: 

ΒΆΣ!. ἵν. 4. 1; 8515: 

ἀρῆπηϊῖνο, 1. 6. 57. 

τὶ ἀγίϊο]6 δου οἱ 

ἄλλοι, 1. τ. 60. 

ΑὙἸῚΥ ΟΥΡΔΗΪΖαῖοη δἵ 

ϑρατία, 1. 4. 351. 

ἈΤΒΟΙΘ ἘΞ Ἔ- Ἴδ᾽ Ὁ. 4; 

6.91 ὧΔ ὙΌΣ ἘΠῚ 

4 δ), ἶἰν Ὑ ἘΜ; 

ἘΗΣ 

Ἡ. ΠΕΙΠΊΘΓΑΪΙ5, 1. 1. 18; 

2. 4. 

οτηἰρα, 1. 6. 20: 1]. 

ρος 

οτηϊτἰ64 ν᾿. οἰπηῖο 

ΠΕ ΠΊ65 ἴπ Ρ]. 1. 

ΟΝ ἃ 

ψ. ψοτβ οἵ {{πὴ6 

ἃ πα ΡΪδοθ, 1. 2. 

714: ἵν. 4.9: 

Υ. ῬΓΟΡΘΙ͂ Π8ΠΊ6Β Ὑ. 

ἄθιῃ. 11. 3. 27. 

ἴπ σορε!αῖνο οχ- 

ῬΓΘΕΒΒΙΟΠΒ ΤῸΓ θιη- 

ῬΠ8515, ἷγ. 5. 8. 

τορθδίθα, 111. 1. 26. 

πού τορϑαίθα, ἱ. ᾿. 80; 

15 2} 5 ἀν 2 5 18: 

Αββι πη] αίίοη οὗ ργϑᾶ. 

86]. 1. 5. 2. 

᾿Αβυπαρίοῃ οἵ υϑγῸβ ἴῃ 

γϑῃοιηθηΐ Πδ͵ΤΓ8- 

τἴοπ, ἰϊ. 4. 59; ἴγν. 

2:19. 
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Ατἰγδοίϊοῃ, 

Οὗ εᾶν. 1.2: 10: ἘΠ 

Ἐ:19: 

οὗ το]. :. 2. 12. 

Οὗ ῬΓΘΡΒ. 11]. 1. 22; 

το κ τον τὰ 

ἴπΎουβο (οὗ δηΐθο. ἴο 

ΤῸ 1. 4: 2 

Αὐρτηρηΐ, 11. 4. 29. 

ἀοΌΡΙΘ, 1. 3. 10. 

οὐ 64 ἰπ Ρ]ρΐ. ἵν. 

8. 28. 

βάραθρον, ρΡἴαοο οὗ 6χο- 

ουζίοη δὖ ΑΠ6Π8,]1. 

7. 20. 

βασιλεύς, οἵ {π6 Ῥοτ- 
βίδη Κίπρ ρατ' ἐποεί- 

ἰόποο, ἱ. 2. 19. 

βοιώταρχοι, 111. 4. 4. 

βοηθεῖν τῇ ᾿Αρτέμιδι, 1. 

2. Ὁ. 

ΒτΔΟΉ]ΟΡΥ, 1]. ς. 4. 

γε μήν, 111.-1. 7; τ. 7,19. 
τὸ γένος, {Π6 ΤΟΥ ΔΆ] ἔδμη- 

{γ οἵ ϑρατία, ἰν. 

ΣΝ οἰ δως δ 

γίγνεσθαι, 
ῬαΞ5(οὔ {{π|0Ὶ,,11. 4.25. 

Ῥτοῦθ γαυοταδίε (οἵ 

ΒΔΟΥΙΠΟ685), Π].1.17. 

γιγνώσκειν, νΥ. ᾿ηΐ. 11. 2. 
26; ἷν. 4. 18. 

γνώμη, σΥἱτίρη, ἱ. 7. 94. 

γνώριμοι, 11. 2. 0. 

γραφὴ παρανόμων, 1. 7. 
12. 

486, σἤδηρα οἔ, 11]. 5. 8. 
ἴο δυοϊα 81}0]- 

σαϊν, ἰν. 6. 2. 

Ομΐδδην, ἢ 1:.14.2 11. ἡ; 

10, 29; ἐν. 1. 89. 
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ΕἸ ΓΟΠΟΙΪΟΡΎ, ἱ. 1, 2. 

ΟΟΠΡΑΓΊ ΒΟ, 

Ομ ρΡο ποι, ἰἰ. 3. 

22. 11ϊ1..4..:8; 

ἀοαθὶθ βυρογϊαίϊνο 

ἐσχατώτατα, Ἰϊ. 3.49. 
Οοπαϊοπα]β, 

ῬΓΘΒ. ΚΌΠΘΓΙΑΙ, ἱν. 4. 2. 

Ῥαβὺ μοπουα], ἱν. 6. 9. 

τηϊχορᾶ, ἱν. 7. 4; 1]. 

4; Πή. 

Οοπδίνποίίοῃ, 

806. ἴο 86η86,1.1.10; 

ἱὶ,.2..9}.. 

οομπδβίταοίϊο 

ΡΓΔΟΡ ΙΔ ἢ 8,1. 1. 

ΘΘ Ὁ, 9... ὅ1, 9. δ. 1ἰϊ, 

συθακ, ας. Δ1..,6. 4. 

ὈΙοπαϊηρ οἵ, ἴἰ. α. 2; 

5. 1; 

Οταβὶβ, Πουῖο, τῶὥνδρες, 

ἃ. 1.28, 

ϑαμοσία, 

οἱ ἀπὸ δαμοσίας, ἷν. 

η. 4. 

οἱ περὶ δαμοσίαν, ἵν. 

5.8, 

Δαρειαίου, ἰἱ. 1. 8. 

δέ, 

ἃροδοίϊο, 1]. 3. 7. 

ΘΧΡΙΑΠΔΊΟΥΥ, ἰἰ, 1. 18. 

ἴον δή, 1. 6. 4. 

δεῖν, 

δυοῖν δεούσαις εἴκοσι, 

1. 12, 

δεῖπνον, ἱν. 3. 20. 

δεκαρχίαι, ΘΒ[4 1564 

ὈΥ Τυβαπου ἀπ 

ἈΡΟΙ ΒΠῃρα ΡῪ {6 

ΘΡΠΟΓΒ, {ἰ]. 4. ὥ. 

δέκα ἄρχοντες, αἴ 88- 

Τη08, 11. 3. 7. 

δέκα ἄνδρες, 1ἰϊ. ς. 1. 

ἡ δεκάτη, {{1|6 ἄπο {16 
βοῦβ, ἢ, 3.1. 

Αὐπθηΐδῃ ἐατ , 1. 1. 

22. 

δή, 

ἰηἰοηβῖνο, ἡ. ῬΓΟΠΒ. 

ΑἹ, ἃ. 19. 

γ΄. ἴτν. 111,4. 20. 

ΡΟ ΩἾΟΒΙ, ἢ. 1. 27. 2. 

18. 

δῆμος, 
Ξε ἐκκλησία, ἱ. ἡ. 20. 

Ξε. δημοκρατία, ἱ. 7. 

28. 

διαβατήρια, ἰἰ]. 4. ὃ. 

διαβολὴν σχοῖεν, φεΐ ἃ 
δαεὶ παπιο, ἰὶ. τ. Ὡ. 

διαιρεῖν, ἰ. 7. 29. 
διαλέγεσθαι, περηοίϊαίε, 

1» 2 ΔΙ «. 

10. 

διασκηνοῦν, γἴδε ")Ὸπι 
ἰαδίο, ἵν. ὃ. 18. 

διατελεῖν, νἱΠπΠουῦ ὥν, 

11, Ὁ. 240. 

διατιθέναι, ἱν. 5. 8, 

δίκαιός εἰμι, ν᾽. ἰηἴ. 1. 

η ΧΆ. 

διέκπλους, δ {108} τηδ- 

πόντο, ἱ. 6. 51. 

δοκεῖν, 

αἴεεὶ (Ν. 

5.8. 

ῬΟΥΙΒ. ΤῸ ἱΠΉΡΟΓΒ. ἷν. 

5. 18, 

δόρυ, ι564.Ἅῳ 88. πη 8811, 

ἱν. 6.1. 

δορυφόροι, ἷν. 5. 8. 

δοῦλοι, ἀὴρ ΟΥ Ο ἢ 88, 

111, 1. 260. 

δραχμῆς μετέχοιεν, ἰἱ. 3. 
48, 

δρῆν, Τ)0Γ. ἴοτ δρᾶν, ἷ. 1. 

28, 

ΓΝ, ὧν 

ΘΟΕΕΕΚ ΑΝῸ ἘΝΟΙΤΙΒῊ ΙΝΌΕΧ, 

δύνασθαι, 

ἠδύνατο, ἱ. 3. 10. 

ἐδυνάσθην (Ἰοπ. ἴοτγ 

ἐδυνήθην) ΘΟΙΏΠΊΟΙ 

ἰπ Χρη,, 11. 2. 83. 

Ἰ)αίϊνο, 

οδιι88], ἱν. 4. 10. 

οἵ δβδοοοιηρδηϊπιθηΐ, 

ΘΙ] 51Ζθὰ ὈΥ αὐ- 

τός,.. 2. 12; ν. σύν, 

ἦν. 8. 21. 

ΟΥ̓ τοϑὺ ἴον νϑΥῸΒ οἵ 

τηούϊοι, ἱν. 3. 18. 

οἵ ἰἴηΐ. ἴῃ [ΘΠ ΡΟΥᾺ] 

ΘΧΡΓΘΒΒΊΟΗ, 1ϊ. 1. 27. 

οορηδίο, ἰϊ. 3. 14. 

οὗ τϑίφγθπορ, 1. 5. 1. 

ΟΥ ΔΡΈΠΟΥ, ἱ. 3. 20; 

νἱΓἢ ΔΓ. ῬΆΒ8. ἰἰ]. 

2. 20. 

οὗ {{π|6, 1. 4. 12. 

ἴον 800. οὗ βρθοϊβοδ- 

(οι, ἱ. 6. 29. 

ἰπ Ραγίϊο. οοηβέ. τὸ- 

ΒΘ] ηρ σΘη. 808. 

περιιόντι τῷ ἐνιαυ- 

τῷ, ἰϊ. 2. 26. 

βουλομένῳ εἶναι, γίγνε- 

σθαι, ἵν. 1. 11. 

Τοιπαρόραθβ, ἱ. 7. 2; 

ἰν. 8.91. 

Τὶνίηθ ΠΟΠΟΥΒ ἴὸ Κὶηρ 

Αρίβ, 11}. 2.1. 

Τοοτῖς, πιϊχο νν. Ατεῖς, 

411. 2.72. 

Τυυϊηκίηρ ΟὐΒΙΟΠΊΒ, ἱ. δ. 

Θ: 11.3.80. 

Το] «ηα Ρ]. νϑὺν ν. 

Β8Π16 810]. ἵν. 4. 7. 

ἐγχειρεῖν, 08. ἰἰ. 4. 14. 
ἐγχειρητικός, ἷν. ὃ. 22, 

εἰ δὲ μή, οἰλεγιοῖβο, ἰὶ. 3. 

91. 
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εἰδέναι, 

εὖ ἴστε Ῥατοῃϊῃορίϊο, 

11 Ὁ. 1} 

εἶναι, 

Ῥδυίϊο. οπλἰζἰθα Αἴον 

διατελεῖν, 11. 3. 20. 

τυγχάνειν, ἵν. 8. 29. 

ὁρᾶν, 111. 4. 19. 

ΘΟΙΠΙΠΘα νυ Ρᾶγίϊο. 

οὗ Δῃοίπου νΘΡΌ, 

ΠΤ τ νον 

ΥΥ. ΒΡ] ΘΠ] ΘΑ ΤῪ Ρ8Γ- 

δ. ἃ 6. ϑθ» ἀν, 8: 

4. 

τὰ ὄντα, {ἰ6 γι, 1. τ΄. 

91. 

ἔστιν οἵ (4), ξοηιο, 1ὶ. 

4. 6. 

εἰπεῖν, 

δτα: πχιαπῇ: να. Ὁ: 

βοηα ιυογεὶ, ἱ. 6. 18. 

εἴργειν, 1. 1. 98. 

εἱρκταί, ἱν. γ. 7. 

εἰς, 

εἰς τὸ ἔαρ, ἵν. 8. ὅ; 

εἰς δόρυ, ἵν. 3. 17; 

εἰς τὴν νύκτα, ἵν. 6. 

7; εἰς χιλίους, 111. 3. 

8; εἰς δύο, 111. τ. 22. 

εἰσιέναι,  Δοτγ. πιά. ἴῃ 

δοῦ. 5686, 1. 3. 190: 

ἐκ, 

ψ. σϑη. οὔ ἀρϑηΐ ἃ8 

ΒΟΌΓΟΘ, 111. 1. 6. 

Οἵ 5ίανιϊηρ- 

Ῥοϊηῦ ἴῃ Ρ0Γ- 

51, ἵν. 5. 16. 

ἕκαστος, ΔΡΡο5. 1. 7. ὃ. 

ἔκδρομος, δζιγηιΐδλον, ἵν. 

 16᾽ 

ἐκεῖνος, 

ΤοΥ ἑαυτοῦ, ἱ. 6. 14. 

Ῥγοβρθοίϊνορ, 11. 3.86 ; 

τῖ 4..-:18. 

ἐκκλησία, 
αὖ ϑραγίαβ, 111. 3. 8. 

οἱ ἔκκλητοι, 1. 4. 98. 

ἐλῶν, ΓΆΤΘ ῬΓΘΒ. 11. 4. 32. 

ἐμβολὰς ἔχειν, βργίηρ α 
ἴοαΐ, ἀν 3. 12: 

ἔμπορος, τον, 1. 6. 37. 
ἐμφαγεῖν, οὗ ἃ Παδίγν 

Ἰ. πο  ΘΟη, ἷν. 5. ὃ, 

ἐν, υϑοᾷ «πᾷ οπἐίρα 
ἴσγορ. 1. 4. 12. 

ἐν τοῖς ἱππεῦσι, 11. 4. 8. 

ἐν οἴκῳ --Ξ οἴκοι, 1. ς. 10. 

ἐνταῦθα, ΘΠ ΊΡΟΓΆ], ἱ. 3. 

ὃ. 

ἐξανίστασθαι, ἱν. 8. 57. 

ἐξελίξας, ἵν. 3. 18. 

ἐοικέναι, οοηδίβ. νγ. ἷγν. 
" 

ἘΝῚ: 

ἐπαισχύνεσθαι, ν᾽. 866. 

Οὐ ῬΘΥΒΟΗ, ἰγν. 1. 94. 

ἐπί, 

γ΄. ρθη. ἷ. 6.290; 1]. 4. 

7.15: 

Υ. δ. 11. 3. δ2 ; 11]. 2. 

δι» αν: 1; ἐπὶ 

τούτοις ῥηθεῖσι, 11]. 

4.0. 

ν΄. 866. 1.ᾧΣ1. 82 84πα 

ἔγραᾳ. 

ἐπιβάτης, νἱο6-Δ αΠΉ1ΓὙ8], 

ΡΥ ΤΣ 

ἐπιθορυβεῖν, αρρίαιια,, 11. 

8. δ0. 

ἐπισημαίνειν, οὗ ΖΘυϑ᾽ 

ΟΥ̓ΔΟ]68, ἰγΥ. 7. 2. 

ἐπισκώπτειν, ἰν. 4. 17. 

ἐπιστολεύς, ἰ. 1. 29. 

ἐπιτειχίζειν, νν. ἀ4ὖ. 111. 

2.Ἱ: 

ἐπιτυγχάνειν, οοπδῦ. νν. 

ἷν. 8. 28. 

ἐργάζεσθαι, δατη, 111. 1. 

28. 

ἐσθίειν ὠμῶν, ῬΤΟνΘΓΙΌΪ- 
81, 1 2. 6. 

ἔστε, τὐπἰ], 111. 1. 15. 

ἐσχατώτατα, ἰϊ. 3. 49. 

ἑταιρίαι, 11. 4. 21. 

οἱ ἕτεροι, ἐλε δηθηιῃ, ἰγ. 

2. 15. 

εὐεργεσία, ἱ. 1. 20. 

εὐθύ, νυν. ρΘῃ. 1. 4. 11. 

εὐκρινεῖν, ἵν. 2. 0. 

εὐμετάβολος, 

11: 3:92. 

εὐνομία, ἰν. 4. ὃ. 

εὑρίσκειν, ὀγίηφ ἃ ῬΥΙ͂ΟΘ, 
111. 4. 24. 

εὐτρεπίζειν, ἰϊ. 2. 4; ἱν. 
8. 6, 12. 

ἔφοροι, αἱ ΑὙΠ688, 11. 2. 

{. 

ἐφ᾽ ᾧτε, 
ῬΌΤΡΟΒΘ, 1]. 3. 11. 

γ. Γαῦ. 1. 111. κα. 1. 

ἔχειν, 
γγ. 80]. ρθη. ἱν. 8. ὅ. 

ἐχόμενοι, ΝΥ. 56η. ἷν. 

4.9. 

οὐκ ἔχω, (ο ποῖ ζποιυ, 

1... 6..δ. 

ἘΔ 8 Κ68, 111. 2. 24; 

ἷν. γ. 4. 

ἘΟΙΡ5868, 

Ιυη8Υ, 1. 6. 1. 

ΒΟΙΔΓ, 11. 3. 4. 

ΕἸΘν θη, {Π6, 1. γ. 10. 

ΕΠ110815, 11. 2. 20; 1]. 1. 

20» πε 221. 5. ἴδ; 

6. 18. 

ἘριΠποῖ, ὑγϑηβίοσγθα 

ἔγοπη ῬΘΙΒΟΠ ἴο 

τηΐηρ, 111. 1. 18. 

Ἐχρουίο, ΑΥΠΘΗ 8 

τη0465 οἵ, 1. γ. 20. 

ἘΧΙ]Θ, Παγβῃ1}08 οἵ, 

1. 8: 

ἐμγη-οοαΐ, 
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Ἐφϑβεῖνα]ϑ, ἱ. 4. 12; γ. 8. 

ἘΟΓΟΙΉΘΥΒ, 

Βοϊάϊην Αἰπθηΐδη 

ΘΟΒ Δ (8, ἱ. ς. 18, 

ΒΟΠΟΥΒ ἅΠπα ΘΧΘΙῚΡ- 

1108 ἴο, ἱ. 1. 36; 1], 

4. 20. 

Ἐπίυγο ΤΟΥΠΊΒ, 

πλευσούμενος, ἱ. 2. θ. 

οἰκεῖται, ἱ. 6. 82. 

τ᾽. μέλλω, ἰϊ. 2. 16. 

(Δ π168, 

15. πηΐδη, ἵν. 5. 1. 

ΟἸντηρῖο, εἰ, 2. 91. 

αφαϊτῖνο, 

ΤΟΥΠΊΒ, 

Τοπῖςσ, ἱ. 

χ, 10, 

Ἡοτῖο, ἴ. ΣΟ 97; 6: 

1 ἢ ἀρ 1... 

291 γε ..18; 

8. 21. 

πησοηίγβοίοα, 1Ϊ. 4. 

21. 

Βογθγπίηρ ΠΟῸΠ ΟΤηΪζ- 

τοὰ, 1. τ. 239. 

οἵ τηδίθυὶα] (οΥ Ρδσί.), 

1: Σὐθὲϊ 

οὗ τηράβαγο, ἷν. 2. ἤ. 

οὐ ομαγδοίοσιβίϊο, ᾿ἰ, 

4. 50. 

οἵ οοπίρηΐϊ, ἱ. 1. 90. 

Ὁπ6. ροη. ἀοροπαϊηρσ 

ὌΡΟΣ ΔΠΟΙΠΘΥ ΥΥ. 

Βδτὴη6 Θηαϊηρ, ἱν. 8. 

τ. 20:11. 

93. 

Ῥαγτί. ρθη. 804. ἃ8 

οὈ]. ἵν. 4. 18. 

οἵ ῬοΟΒΒΘΒΒΙΟΝ ὙΥ. ΠΆΤῚΘ 

οὗ φῖδοο, ἰν. 4. 1. 

ΟΠΟΓΤΟΡΤΆΡΗΪΟ, ᾿. 1. 22, 

οὗ 1η6 Προ νυν. ὑπά- 

γεσθαι, ἱ. 3. 19. 

Οἰδηϊτῖνο, 

οἵ ἀρϑηΐ νἡ. ἰπίγμ 8. 

δοῖ. νου, ἱ. 1. 97; 

ὙΥ. ὙΘΥΡΆ] ΠΟΏΠΒ, ἷ. 

5.89. 

Ἀ08., 

ΒΕ] οΥ ομ θα, ἰ. 

1. 16, 26, 29. 

[οΓ ἃσο, 408. ἱ. 1. 90. 

γ. ὡς, ἱ. 1. 24. 

αἴζον ἐξαγγέλ- 

λειν, 111..4.1. 

αἴΐου λόγος, 

ἦν; 4.04} 

ἣγ: ἘΠΨΕ δ ΞΘ ἂν. 

8' “: 

οἵ σοπαϊίίοη ᾿γυ. βνβ. 

νας δι 

Ἵν οι 1δ; 

(οἷά πιΐπ 68, ἵν. 8. 97. 

αταΐη, ἱπιρογίατιοη οἵ, 

1 55] 

ανπηπαβῖδ, 

αὖ ΑἰΠ6Π85, ἱ. 1. 989; 

11: ὃ. 8: 

αὖ ΟοΥίπτῃ, ἱν. 4. 4. 

ἩνγρΡουραΐοῃ, 

οὗ νϑυῦν, 11. 1. θ ; ἢ]. 4. 

11: ἐν: 8. 87. 

οἵ Ῥτοόποῖῃ, {ἰ]. 1. 11. 

οὗὨ Τρ]. οἴδιιβθ, 111. 2. 

16. 

ἢ, ἵν. 5.4 6. δ. 

ἡ μήν, ἰπ ΟΔ.}8, ἰ. 4. 45. 
ἥβη, τὰ δέκα ἀφ᾽ ἥβης, 1]. 

4. 38. 

ἡγεῖσθαι, ν»». ἀαἰ. ἷν. 2. 
Θ᾽; τὸ ἡγούμενον, ἵν. 

ἃ. 19; 

ἤδη, 1... 27, νοῶν. 

1], 5. 14, 

ἠών, 1. τ. ὃ. 

ἡλικία, ἐλε πυΐϊανῃ αφ6, 

ϊ. 6. 34. 

θαλαττοκρατεῖν, ἵν. 8, 
10. 

θαυμαΐειν, 
νυ. σθη. ἴἰ, 2. δ, 

νν. ἰπίουγ. οἴδαβο, ἰΪ. 

4017. 

θεωρικόν, ἱ. 7. 2. 

ἰέναι, ἐοηιο, ἵν. 4. ὃ; 8. ὃ. 

ἱππαγρέται, 111. 3. 9. 

ἱππεύς, 

δα, Ρ]. ἱππεῖς, 1. 2. Ὁ; 

ἱππέας, ἰ. 3. 8. 

ἰσοτέλεια, ἰϊ. 4. 28. 

ἡ ἵππος, 111. 2. 1. 

Ταϊοπι, 

αἸΠοσοποο οἵ, ἱν. 4. 

10. 

θα πάλποο οἵ ρΡαγίϊο. 

11. 1. 8. 

Πιηροτίροί, 

οἵ ᾿πημηϊποηΐ δοίη, 

ὙΉ Ἶ: 

σοοπῃδίϊνο, 1. 2. 1 ; 111. 

5.18: 

ἰηγρθῖ. Ἰηᾷ. ΤῸ ῬΓΘΒ. 

ἱπᾶ. οἵ αἰτ. ἀἶδβο. 1. 

3.1δ; 11. 5. 28. 

ἱπηρῇ. ᾿π4. τοίαϊ θα ἴῃ 

ἱπαῖγ. ἀἶδβο. ἰν. 8.14. 

οὗ ἃ ἴδοι 7υ5ὲ τοοορ- 

πἰζοα, 11}. 4. 8. 

ΟΥ ἃ. 51Π] οχίίβίϊησς 

ζαοῖ, ἢν 2.31]. 

οἵ τϑβα ποῖ αἰταϊηθῇ, 

11,3. 42. 

ηΥ, ἄτι, 4. 9, 

ΤΉ ΡΟΥΒΟΠΔ] ΡῬαββῖνο, ἷ. 

7. 230 ᾿Ηπϑν 1. 

Ἱποοτρογαίίοῃ, ἱ. 1. 80; 

5. 18; ἀν αν 95, 
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Τηαϊοδίϊνο, 

8ΟΓ. 8ἃΠπΠ4 ἱπιρῖῇ. το- 

ἰαἰπθρά πῃ ἱπ6]Γ. 

αἴ5ο. αὐΐοσ βθοοπᾶ- 

ΑΥῪ ἴθ6Π86, 11], κ. 28. 

1πῇπ,τίνο, 

8ΔΟΓ. τ Πποιΐ ἄν ἴῸΓ 

ξυΐ. 1. 6. 14; η. 29; 

1 κα, 10. 

Θροχορϑί!ο, 11. 3. δ1. 

ΔΌΞοΙαΐρ, 11]. 5. 9. 

οὗ Ῥυγροβο, 1. 1. 22. 

ν᾽. ὡς (ΞΞ ὥστε), 1. 6. 

20); 111 2 35.3.8 

γ. τὸ μή, 11]. 2. 10 ; 11]. 

χ- Ὁ. 

ν΄. γΘΓῸ οὗ λίπαϊογίηῃ, 

Ἐν 8. 6} 

Ὑ. ΥΘΓῸ ΟΥ ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΠ 

οὗ ἡεαγίπρ, ἵν. 2.18; 

8. 15. 

Θο-οΥ. νυ. ὅτι οἰδιι86, 

ιν... 1: 8.1.4. 

οὔ τστϑβϑ σἰτπουΐ 

ὥστε, 1. ,.. 8δ; οὐ 

5 15. 

Υ. καταφρονεῖν, ἸΥ. 5. 

12. 

Υ. εἶπον πού 5ἰρῃῖυ- 

ἴηρ οογππιαπεῖ,ὶ. 6.1. 

ν΄. ὥστε ἃἴζοΓ διαπράτ- 

τεσθαι, ἵν. 4. Ἴ. 

Τηϊγαπβιτνθ νΘΓῸΒ τπι5οα 

ἔσαπμπδ. 1. 6.1, 20. 

1514 πἃΔ ῬΟββΘβϑίο 8. οὗ 

ΑἸ 6Π5, ἴγ. 8. 18. 

κά, Τογ. ἴοῦ κέν --- ἄν, 111. 

πῶ. 

καθέντας -- καταγαγόν- 

τας, ἰῖ. 2. 20. 

καί-- καίπερ, ἵν. 4. 15. 

τοῦ καιροῦ, νγ. ΘΟΙΗΡ. 1]. 

3. 24. 

ἐν καιρῴ, οΥ τι56, 111..4.9; 

ἵν. 2:2. 

κάλα, 1. τ. 28. 

καλοὶ κἀγαθοί, 5 8 ΡαΓΥ 

ΠΆΙΗΘ, 11. 2. 12, 1. 

κάρανος, ἰ. 4. ὃ. 

κατα, 1. 7. 9; 1ν. 4. 4. 

καταγιγνώσκειν, 
δοῦ. 1. 7. 88. 

Ῥ888. ἱ. 7. 20, 22. 

καταδύειν, 1. 6. 85. 

καταθεῖν, ἱ. τ. 9ὅ. 

κατατρέχειν, πιαζε α 
ταϊα, ἵν. ἡ. 6. 

καταφρονεῖν, νυ. 866. ἃπα 

ὙΠ ἵν. 19. 

κατηγορεῖν, νΥ. ἰηΐ. 1. γ. 4. 

κῆρυξ, ἰϊ. 4. 20. 

κίνδυνος, ν᾽. ἢ΄Π8] ΟἸατι56, 

Ἷχ- 8: ἐν 

κοιλὴ ναῦς, 5Π10Ρ᾽5 πο], 

1. 6. 19. 

κράσπεδα, 111. 2. 16. 

κυβερνήτης; 1. 5. 11. 

κύκλος, 

οἱἵγ ν.8}}, ἰν. 4. 11. 

Βοοῖα] οἴγο]θ, ἰν. 4. ὃ. 

κύκλῳ περί, ἵν. 4. 17. 

Κίηρ (αὐ ϑϑραγίβ) 4150 

ΒΙΡῚ φγίθβῦ, 11. 3. 

4; Ἰϊπηῖ6 4 Όγ νγᾶγ- 

ΘΟΈΠΟΙΪ, Π]. 4. 2; Ὁ 

{Π6 Θρῃοσβ, ἰϊ. 4. 29. 

λαθόντες ἐπέπεσον, [11]. 

Ἐπ 10. 0 ..1:.2. Ὡ, 

λαφυροπώλαι, ἰγν. 1. 26. 

λέγειν (σψαίλεγ), Ῥοτγῇ. 

λελέχθαι, 1. 6. 16. 

λεία; 1- 3. Ὁ) 2. 9}. 

λεύκασπις, 11]. 2. 15. 

λόγοι, πι6γ6 τυογα5, Ἰγ. 8. 

15. 

λόγον διδόναι, 1. 1. 28, 

Τιοσδίϊνο ΓΌΥΤηΒ, 

Πειραιοῖ, 1. 4. 92. 

᾿Ελευσῖνι, 11. 4. 48. 

πανδημεί, ἵν. 4. 18. 

Τοπρ γγ78115, 

αὖ ΑΤΠ6Π5, ἰϊ. 2. 18; 

ἶν. 8. 9. 

αὖ Οοτί πίῃ, ἱν. 4. 18. 

ΒΘΟΓΟΒΒ {Π6 ΟἸἼΘΥΒΟΠΘ- 

ΒῈ5. 111: 2.10. 

μᾶλα, ν᾿. 5ι}5έ. ἱπο!πα- 
1πρ 841]. ποίίοῃ, 11. 

4.2. 

μάλιστα, πιαϊηίῃ, 1. 7.29. 

88 ΒίΤΟΠρ; ὉΠ για ἴϊνο, 

11. 1. 28. 

μεδίμνῳ ἀπομετρήσα- 

σθαι ἀργύριον, [1]. 
2. 3.7: 

μέμφεσθαι, 
ν΄. 56ῃ. οὗἨ οδ1186, 11]. 

Ζιιθυ 

μέμφεσθαι ἡμῖν ὡς, Ν. 

56 ῃ. 808. ἰηβίθαα 

οὗ ἀδύ. 111. κα. 8. 

μέν, 
ἴῃ 56Πη856 οὗ 15. οτὶρ!- 

Π8] μήν, ἅν. 11]. 

μὲν (Ξε μὴν) ἄρα, ἴπ 

8οοίϊ, ἤδη, 1ἰϊ. 4. 9. 

μετά, νυ». σ6ῃ. ἴογ τη ]]]- 

ἴα δΟσΟΙΡΔΠΙ- 

τηρηΐ, ἰν. 8. 24. 

μεταίτιος, ν᾽. 5ΙΠ1Ρ16 1ηῇ. 

1. 3. 52. 

μεταξύ, Ξοραταίθα ἔγοιη 

115 ρθη. 111. 2. 80. 

μέχρι, 
00π|: ἸΡά 50; 

ν΄. 6, οἵ 1ηἴ, 11. 23. 38. 

μέχρι οὗ, 1. 5. 1. 

μέχρι ποῖ, ἵν. 7. ὅ. 

μέχρι πρός, ἰγν. 3. 9, 
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μή, 
ν΄. οοη. Ραγίϊο. 1, 7. 

91. Ἂ συ) 

ἮΝ. δὴν, 8... 

νγ. ἰηῇ, οὗ ἱπάϊτ, αἶδο. 

ΑἰΓΟΣ ἰπην, ἷν. 1. 8, 

Αἴ[οΥ σφαλερόν, 1ἰ. τ. Ὡ. 

μὴ οὐ «αἴζοῦ νοῦ οἵ 

Βἰπά ον, ἰν. 1. 90, 

μή πω, δορατγαῖοι, 1. 4. ὃ. 

μικρολογεῖσθαι, 11]. 1. 20, 

μνήματα, ἃ 5 ναϊο}}-ἴον - 

ΘΓ, 11}. 2. 14. 

μὴ μνησικακεῖν, οἁ(ἢ οἵ 

διηηθβῦν, ἰϊ, 4. 48. 

μοιχᾶν, ἱ. 6. 18. 

μόρα, 1ἰϊ. 2. 10. 

Μογοθπδγῖθβ, Οτοίδηβ, 

ἄγ; ἑἤνι ἢ, 

Μριῖοβ, βροϊδτίοη οἵ, 1]. 

Ὥς 

Μροίομν μην, “ΑΓ ΤῸΓ 

ΚΥΔΓΘΠΟΊ ΒΟ, 1}, 2. 

ἤ, 

ΜΙΊΑΑΙο, 1. τ. 29; 6. 14; 

ἦν τ δύ ΕΣ; ἵν. 

8. 12. 
Μοᾶρε, 

ορί. απὰ ἱπᾶ. ἱπαϊγ. 

ΑἸΤΊΟΥ Β8 ΠῚ6 γ ΘΓ, ἢ]. 

5. 25. 

ἱπιρῖ. ἰηα, ῸΓ ΡῥΓθ8. 

ορί. ἴῃ ἱπάϊτ, αἶδο, 

ν,,2,.3). 

ΒῈ0}γν. Δ Π6 ορί. ἴῃ ᾿το- 

ΒΙΡΙ ΟΠ 5 ἃ Πα οοτη- 

τηϑ 48, ἢ], ς. 10, 

ΒᾺ07ν. οἵ 46} γα το ἢ 

ν". βούλει, ἵν. 1. 12. 

Β8}ν. ἀπ ορί. ὁο- 

ογὰ, δέίοῦ. βροοπᾶ- 

ἉΤῪ ἴθη86, ἴ1. 1. 2, 

ορί. ἱπάϊγ. το ἱπηρί, 

η6.,:1}.,2.. 17. 

Μοπού, μο] ἃ πα ιν Υ 

αὖ δραγία, 11..2. 8, 

Μνβίοσγίοβ, {πὸ ΕἸΘιβῖη- 

ἴδῃ, 1. 4. 20; ἱϊ. 4. 

20, 

ναύαρχος, 5. ΑἰΠοΠΐδη 

1116, 1. 6. 29. 

τὸ ναυτικόν, ἰἱ. 1. 12. 

νεοδαμώδεις, ἱ. 3. 10. 

νῆσος, νἱΓΠοὰΐ ἀτί. Εἰ]. 

ΖΦ. τιν αν δι. 

νικᾶν, δὲ υἱοίογίοιι5, ἵν. 

Ὁ 

νίκη πολέμου, υἱοίογ, ἴν 

ιρᾶγ, 111. 2. 22. 

νύν, νν». ἴτην. -- δή, ἰν. 1. 
89, , 

Νορδῖίνο, βίη σ]ο, νν. Ρᾶτ- 

τἴο. ἃ 4 νου}, 11]. ς. 

18, 

Νραΐοῦ ἢ]. νυ. Ρ]. νυν, 

1. 1. 28. 

Νοπιϊηαίϊνο, 

405. 11... δ4. 

ΒΠΡῚ. ΟΣ ἽΠΙ, 1: ὕ. 2; 
ἰν. 1. 860. 

ΝΌΠΙΌΟΓ, 

βίηρ. οΟἸ] ον ποῖη 

Ὑ. Ρ]. γοῦν, ἱν. 1. 

24͵ 
48] «πα Ρ]. πηϊοᾷ, 

ἀν 

ΝΠΊΘΓΑΙ, σΑΓ 18], 

ΠΟΤ Ἰηρ. 1568 

ΟΥ̓Δ], 11. 1. 17. 

ξεναγοί, 11], ς, 7. 

ξένια, [{]Φ| ι. 24, 

ΧΟ ΠΟΡΠΟΗ, 

118 ὉΠ ΓΔΊΓΠΘΒ5, ἢ. 1. 

Θ᾽ 5... 

"18 Ρἱοῖν, 11. αν 20. 

οἰκεῖν, 

οἵ οἰτίο5, ἱν. 8, 260, 

ΡΆ88. 1. 6. 82. 

οἰκείως χρῆσθαι, ἱτραΐ 
ἃ5 ἃ [τ] ηα, 1]. 2.10. 

οἰμώζειν, ἴῃ {πτοαίβ, ἰἰ, 

3. 80. 

οἷος, 

Ὗ 1} ΥΠ σὲ ἀδὲ 

οἷος σύ ἃ85 ἱπῆροιϊρα 

ΒΕ 5(, 11,.2. 28. 

ὀλιγαρχία, ἰϊ. 3. 1; ἢ 
5. 9. 

ὀλίγου δεῖν, 1. 4. 91. 

μετ᾽ ὀλίγον, ἱ. τ. ὥ. 

Ὅμοιοι, 1]. 3. ὃ. 

ὁμσσε θεῖν, εἰοδο τοίέλι, Εἰ]. 

4. 238. 

τὰ ὅπλα, εαηιρ, ἰὶ. 4.0; 

ἐγὲ ποιθὺ 

ὅπως, 

Υ. ορί. ἀπη4 βιθ7ν. 1]. 

3.1 

ὕπως ἄν --- ὅπως, ἱ. 6. 9. 

ὄρθρου, ἰν. ς. 18. 

ὅσος, νν. 5ῈΡ. Ξε ὡς, 1Ϊ. 2. 

9; {{|..4. 4. 
ὅσον ἀπὸ βοῆς ἕνεκεν, 

δῖ. «δι. 

ν᾽. αἴν. αἾ8ο, ἱ, σ. ΟΣ ΤΠ, 
ἥ ἢ: 

μὴ ὅτι, 11. 3. 88. 

οὔ; 1. 1.21; »19. 
ΠῚ οὐ μὴ, ν'. Β}7}γ. ἱν. 2. 

οὐδείς, 

οὐδὲ ἕν, ἰἰ, 3. 39. 

οὐδ᾽ ἐπὶ μιᾷ, ἰϊ. 2. 10. 

οὗτος, 

τουτί ηρ Του ατᾶ, 1ἰ, 

3. ὅδ; πω κεν 2. 

ἴῃ ΘΙ] ο ΤΘΒῈΠΙΡ- 

ἰἴοη, ἱ. 7. 2, 
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οὕτω, τοβυτηρίϊνο, 11]. 2. 

9. 

Οδι}, 

οὗ ΑὐΠοημἶᾶπ βοπϑίου, 

1. ἡ. 8. 

οὗ οἰ Ζοηβηῖρ, 1. 7. 

28. 

ΟΥ̓ Διπηοβίυ, 1. 4. 49. 

Ορίβεϊνο, 

οὗ ν 8}, ἱν. 1. 58, 

οὗ ΡχΡοϑβο, ἴν. 4. 9. 

ΤΟΥ ᾿πίρθυγ. 5ι07γ. οἵ 

αἰγ. αἴβο. 1. 1. 24; 

ἶν. 4.12. 

γ. ἄν ἴῃ ἢπ8] οἸδιι86, 

}υ..5: 10. 

οὗ Ργομὶθινο ἔαΐῦ. 1, 

χ. 2 ὦ, 

ἱπαᾶϊν. ἴο ἱπιρῇ. ἰπά. 

ἀξ. 2... 

ΟΥ̓Δ0]68, 111..3.8; ἴν. 7.8. 

παῖσν, 11. 4. 117: ἵν. 5, 

ἘΠ: "0.Δἅ.. 

πάλαι, νυ. ΡΓ65. ν. 1. 1. 

πάλιν αὖ, 11]. 5. 21. 
παρά, ἰ. 5. ὅ. 
παράβλημα, 11. τ. 22. 

παράδεισος, ἷν. 1. 16. 
παράρρυμα, 1. 6. 19. 

παραστάτης, αἴάε - εἰ - 
σαπιρ, ἵν. 3. 28. 

παρατάττειν, ἰγν. 5. 11. 

πᾶς, 
αἱ πᾶσαι (ΡΓο6ά.), ἐπ αἰ, 

ϊ. 6. 25; ς", 84. 

τῷ παντί, 1ϊ. 3. 22. 

πεινῶντι, 1)0Γ. ἴον Αἰ. 

πεινῶσι, '. τ. 29. 

πελτασταί, ᾿πηρτουρᾶ 

ὈΥ ΙρΡΗΪογαΐθβ, ἰν. 

4. 10: 

πέμπειν, 5επα τυογα, 1]. 2. 

{: 

πενέσται, ἰἱ. 2. 86. 

πένταθλος, ἰν. 7. ὅ. 

περί, 1. 6. 28; νυ. πιιτη- 

6Γ815, 11. 4. ὅ. 

περίοικοι, 1. 3. 15. 

πετροβόλος, 11. 4. 11. 

πλείω, ἴοΓ πλεῖον, 1Ϊ. 2. 

10. 

πλεονεξία, 111. 5. 1. 
πλῆθος, οὗ ΑἸ ΠοΠίδη δῆ- 

μος, 111. 4. 9. 

πλήν, ΘΟΠ]. 111. 5. 17. 

προβολή, 1. γ. 98. 

προβούλευμα, 1. γ. 7. 

προπίνειν, 1. 5. 0. 

πρός, αὐοιιί, 1. 2. 18. 

πρότερον... πρίν, 1ϊ. 1. 

24. 

Ῥαγαΐαχίβ, 111. 1.14; 2.1. 

ῬΑΓΓΟΙΡΙΟ, 

85 δΒιι 080. ψιπούὺὺ «τί. 

ἬΞΟΥΣ ἢ ΑΣ Εἶεν ἈΠ: 

ἢ: ΤΡ; ἵν: 1. 29. 

ἴῃ ἱπᾶϊτ, α156. ἱν. 4. 

(19: 

85 00]. ᾿ηἴ, ἰν. 8. 20. 

Οο-οτά, νψ. ΡΓ͵ΓΘΡ. 

ῬΏΓΔΒΘ, 11. 1.1. 

ΡΑΥ, 
οὗ ΒΘΆΠΊΘΗ, ἱ. 5. 4, ὅ. 

ὈΠΡΓΟΥΔρα τῸΓ ἷἰπ 

ΑΒΘ η τη ΠΤ Ὺ 

βυϑβίθι, ἷν. 8. 90. 

Ῥεσγίροϊ, 

ῬΟΓΙΡΗγ βίο, 1. 4. 2. 

οἵ τϑϑυϊαηῦ 5βἰαίρ, 1]. 

4: 19. 

ΡΙυροτίοθοί, 

ὈΠΟΠΔηΡΘα ἴῃ ἱΠ6]Γ. 

4156. 1. 4. 20. 

οἵ οοπίϊπαυϊηρ ΓΘβα]ῦ, 

1-..4:.0. 

ῬοΙ 104] αἸ540111165, 11. 

2. ΤΙ. 
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Ῥορυϊαίίοη οὗ Αἰπθηβ, 

11. 3. 24. 

Ῥοβίτοη οἵ ψ ταβ, ἱ. 1. 

Ἐ7..42167 οΊθ ὅπ. 

3. 8ὃθ6) 4.3 Κα. 

τ. 28, “4: : 

ΤΠ 7 ἘΠ 59} 

Ῥτγοβοηΐ, 

οοηδίϊνο, 11. 3. 27. 

Υ". ἔοτοθ οἵ ρϑυῖ. 1. 7. 

20. 

ορῦ. ἴον ἱπηρῇ. ἱπά. οὗ 

ΟἿΣ. 6190: 1. 7. δ. 

ῬΓΙΒΟΠΘΙΒ Οἵ ὙΧΆΓ, 

ΟΟΠμἤΠπρα 'ἴπ δβίοπθ 

αΌΔΓΓΙΘΒ, 1. 2. 14. 

ΘΒ08Ρ6 ἴο )6ο6]6]8, 1. 

3. 22. 

ποῦ ΡϑτΙο Ια, 1. 5. 19. 

5014 1πἴο ΒΙΆγ ΘΥΥ, Ϊ. 6. 

14 τοι τ. 18]; 

2. ἘΣ 

τη{Π]αϊοα οὐ Ὀαΐοη- 

ΘΥΘα, 11. 1.91 ἔ,; 2. 

8. 

οχραίγιαἰθα, 11. 2. 8. 

Ῥγιναίθοσίηρ, 0 ΒΌΡΡΙΥ 

ΒΙΠΘΥΒ ΟἵὗἨ γγδΓγ, ἰν. 

8. 90. 

ῬΥΪΖΘΟΒ ἴῸΓ 50] ἸΘΥ]ν οχ- 

66]16Π06, 111. 4. 10. 

ῬτΟΡΆΠ]], 11. 2. 90. 

ῬΓΟΙΪΘΡ515, 1. 4.18; 11. 1. 

1 ὩΕΕΙ͂ΘΙ: τι 105 

18.;.3.00: 

Ῥυγίδῃθ8, ἱ. γ. 14. 

Ῥβθρῃμῃίβιη οὗ (δ ηΠΟΠΊ8, 

1:1. “ἢ: 

Ἠοῆθχῖνθ ῬΤΌΠΟΙΠ 6Π|- 

ῬΠδβιΖοα Ὀν δααϊηρ 

αὐτός, ἱ. 2. 17. 

ἘΠοίοτοαὶ γυὶδίϊοη, 1. 

Ζ, 10; 11: 7 90. 
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ἡ Σηστός, ἱ. 2. 13, 

τὰ σίγμα, ἱν. 4. 10. 

Σίσυφος, [1]. 1. 8, 
τὼ σιώ, ἱν. 4. 10. 

σκυτάλη, ἰἰϊ. 4. 8, 
στέφανοι, ἃ58 ΡῈΡ]Ϊο 

ται, Ἐ]..4. 8) 

στρατιαί, οἵ οἰτἴΖθὴ 50]- 

αἴοτγβ, ἰν. 4. 14. 

συγχωρεῖν, ν᾽. 00, ἀπ 

101 Ὁ 5. ἢ; 

συμμορίαι, ἱ. γ. 30. 

σύν, ν». (αἴ. οὗἨ πὰ τν 
ἈΟΘΟΙΡ  ἰπηρηΐ, 1. 

4. 9. 

συναλίζων, ἰ. τ. 90, 

συντεταγμένος, ἰἰϊ 5.7; 

ἶν. 8. 22. 

δου ἤσοβ τὸ ΑἸΠοπα, 1. 

Ι. 4. 

Θ'ΔΟΥΙ ἤοΙΑ] Γϑαβίβ, 1. 1. 

24͵ 

8.68] ΤΌΥΔ], 1. 4. 8. 

ὥθογβ, 1]. 4. 18. 

ΞΠΆΚΕΡΘασο ααοίρα, 1]. 

ΧΟ ΒΌΟΝ 168. 

ΘΙσΠΑ18, ἀϊ. τ. 97. 

ΙΝ ΟΥ ΠλΐΠ65 ἰὼ Αἰΐοα, 

τὐ 2. 

ὅ]ανθε, 

πα οΓοα αὖ ΠΟ ρ] οἶδ, 

ἀνον ὅι 

ἃ5 ΒΟ] αἴογυβ, ]. 6. 10,24. 

ΘΠ Οσα, Ασαγπδηΐδῃ, 

ἵν 6. 1: 

δοογαῖοβ ἀπ {πὸ {σαὶ 

ΟΥ̓ {ΠπῸ σΌΠΟΓΑΪΒ, 1. 

6 10, 

ϑο]άϊουβ τὸ “ἢπα᾿᾿ {Π6π- 

Β6Ιγ 68, 11]. 4. 11. 

ΘΝ Κ 

δίαίο ΒΕ 05, ἢν αν 28, 

δίομπο αΥΓΪΘΒ. ἃ 5. ὈΓ1δ- 

ΟΠΒ, ἱ. 2. 14, 

Βα δ᾽] θοί οἵ 1ηἴ. 1 ΠΟΙ]. 

δ . 20, 

δα δία ἶν6 ΟΧΡΓΙΘΕ- 

ΒΙΟΏΒ,1. 1. 54; 11. 2. 

15. 

ϑαγνίνουβ οἵ ϑραγίδη 

ἀοῖραϊ, 16- 

Βαγαρα, ἵν. ς. 14. 

ΘΥΘΟΡδηίδ, 11. 2. 12. 

πον 

τέ, οοππηροίίηρ Βοηί5. ἰ, 

1.10; 

τίξξ ὅτι, τ. 5. Ὁ, 

τὶς, «ἀρ ἰο ὁ μέν ἃηᾷ 

ὁ δέ, ἱν. 4.8; 5.14. 

ἐτρέφθησαν, ιιπιιδιι8] 

ἴοσπ οἵ τρέπω, 11]. 

4. 14. 

Ὕρηβο, 

ΔΓ. Δ Π4 ᾿πηρΐ. αἰδίϊη- 

Βα 564, 111.. 2. 25. 

ΡΓΘΒ. ἴογ ἔυΐ. [ηΐ. 

ΔΙΟΥ εἰκός, ἱν. 3. 2. 

ΤΠο ΤΠ σιν, 

ΘΒ ΟΒΘῚ,, 1]. 3. 2. 

ὕΠΘΙΡ Τα], 11. 3. 11. 

{πο 1. ̓ πβοϊθπορ, 1. 3. 

18, 23. 
ΠΌΡΟΣ οἵ {Ποὶν νἱοὸ- 

{1π|8, 11. 4. 21. 

Πα ποι, ἡ. 10, 

Το ΤΉγοο ὙΠοιβδη, 

ἜΤΕΙ ΠΣ 

“ῬΥδηβιἶνο γοτῦΒ πδρ 

1ηΓΆ 8. 1. 6. 28, 

ὑμέ, Ἰ)ογ. ἴον ὑμᾶς, ἷν. 

4. 10. 

ΑΝῺῸ ἘΝΟΙΙΒΗ ΙΝΌΕΧ. 

ὑπασπιστής, ἷν. ς. 14. 

ὑπ᾽ αὐλητρίδων, ἰϊ. 2. 3:), 

ὑπομείονες, ἰἰϊ. 4. 0. 

ὑπωμοσία, ἰ. γ, 12, 34. 

γοίϊηρ;, 1. 7. 9, 84; 1.4. 

9. 

φημί, 
τοαυπάδηϊ, 1ἰ. 2. ῶ9; 

ἦν α 10: 

ΤΆΤ τη 4]6, φαμένου, 

ἢ, .δὲ 8; 

φρουρὰν φαίνειν, ᾿ϊϊ. 2. 
28. 

φυλαί, 'ἴΒ Αἰπρηΐδη 

ἉΤΊΗΥ ΟΥ̓Δ ΠΙΖα 0, 

τς ΣΙ θΣ 

ὦν, σοι πο ῃν, Ρᾶγίϊο. 

ΟΥ̓ Δποίπου νου, ἷ. 

2, Ὦ, 

ὡς, 
ΥΥ. ρθη. 805. ἰηβί, οἵ 

ἱπάᾶττν. αἴ5ο. 11. 4.1; 

ἷν. 3. 14. 

ν΄. Ῥ͵ΙΘΡ. οἰδιιδο οἵ 

Ῥαγροβο, ἢ. 4. 11. 

ν. ΠΌΠΊΘΓΑΪΒ, ἷν. 3. 

17; ΟΣ. ΣῈ: 

Υ. πρός ἃπᾷ ἐπί, 1ϊ. 4. 

98, 

ὡς εἰ, αϑοιί, '. 2. 9. 

ὡς μή τ-Ξ μή καἴϊζοι 

γΘΙῸ5 οἵ Γρασίηρ, ἰἰ, 

4. 88. 

ὥστε, 

τ ἼΠ Γ 

ν΄. ἰηἴ, οἵ ῬοΟΒΒΙΌ]6 σο- 

Β.}0, 11. 1.14. 



ϑροοϊαϊ Μοίϊοο. .---- Α βοραγαΐθ σου οὐ {Ππ6 Τοχὺ ἘΙ Ιου οὐ ϑαοῖι οὐ {{Π|0 σοὶ ππιθ8 
ἴῃ [π6 ΟΟΠ16ρ6 βϑυῖθβ οἱ ασθοὶς ΑΌΡΠΟΥΒ ΔΟΘΟΙ ρδΠΐ65. ΘΔ. ΘΟΡΥ οἱ ὑπὸ ἙαΊΟίοτ Υ ἢ 

Τοχὺ δῃᾷ Νοῖρϑ, πᾶ 5ῃοι]α θ6 ἔπ ηἸβηῃθα ἴο {Ππ6 ῬΌΓΟΠΆΒΟΥ ὈΓ ὕπ6 θΟΟΚΒΘΙ]ΙΘΡ 

τοἰξ ποι οαΐγα οἤανσο. ΤΠπ6 Τοχὺ ἘαΙτοη, τυ μΐο ἢ 15. οι μα ΟΠ]Υ ἴῃ ΡΆΡΘΙ, 15 8150 5014 

ΒΘΡΔΙΔύΘΙΥ δὖ 20 οθηΐβ ἃ ΟΟΡΥ. 

151 ΟΕ ΑΒΒΒΕΥΙΑΤΙΟΝΚ 

ΤΠΡΕ ΙΝ ΤῊΝ 

ΟΟΙΠΒΟΝ ΒΕΕΙΕΒ ΟΕ ΟΕΒΕΚ 

8,08. Ξ- ΦΌΒΟΙ αἰ, ΔΡΒΟΙαίοΙγ. 
806, ΞΞ δοοσιιδαίϊνο. 

806, ἴο ΞΞ- Θοσογαϊηρ' ἴο. 

δοῦ. ΞΞ δοίϊνθ, δοίνο]γ. 

84]. ΞΞ δα]θοΐϊνο, δα] θβοίνο]γ. 
δᾶν. ΞΞ- Δάνϑυ, Δα ου θα), Δα νου Ό14}}Υ. 
ΑΘ0]. -Ξ Αθο]ῖο. 
δηΐρο. Ξ- αηἰθοραθηΐ. 
ΔΟΥ, Ξε δουϊβῦ. 

Δ)ΡΟά. -- ΔΡοοβῖ8. 
ἌΡΡ. -ΞἨ, Αρροπαϊχ. 

ΔΡΡΟΒ. ΞξΞ 8Ρροβιίψοη, Δρροβίἐϊνϑ. 
δΥῦ. ΞΞ ΔΥΓ10]6. 

Αἷΐ. ΞΞ Αἰο. 

αἰτ10. τΞ αὐταί. 
86. ΞΞ Δ ρθη. 

6., 66. ΞΞ ομαρίοθυ, οσμαρίθιβ (6 ππ- 

ΤΊΘΓ8]8 [Ο]]Ον). 
οΥ. ΞΞ σου εν (ἴπ το οσσϊηρ ἴο 8. ῬΆ18116] 

Ῥ855866). 
ΟΠΔ}Ρ.-Ξ- ὁμρίοσ. 
ΘΟΙΊΡ. ΞΞ Θομηραγαίϊνθ. 

οοπῇ. -- οοπα! 0, ΘΟ 018]. 

60]. ΞΞ- Θομ] πποίϊοη. 
οοηδῦ. Ξε ΘΟΠΒ.ΓΠ|6, ΘΟΠΒ ΓΙ ΟΥΟΠ. 

ΘΟΠΙΤ. Ξε οοηγδοίϊοῃ, οοηγδοίορα, 

ο0-ογ, -Ξ οο-οΥαἸηδΐἴθ. 
ἀαῦ. -Ξ- ἀαἰϊνο. 

460]. -Ξ- ἀβο]θηβίοῃ. 

ἌΠΙΉΘΙΝΣ: 

Δοῦ, -Ξ- Δοηπηῖίο. 
46π]. -- ἀθπιοηβίγα ϊγ6, 
α6Ρ. Ξ-Ξ-͵ ἀθβροπϑῃηΐ. 

αἴ. -- αἰτηϊηπίϊνο. 
αἸΓ. ΞξΞ ἀϊγθού. 
αἴ56. Ξξ- ἀἸβοοιγβθ. 

100. Ξ-Ξ- Τ)ουΐο. 

δα. -Ξ ραϊτίοη, ρα το , 

οα!2. ΞτΞ- ραϊ!]ο0η8, οαἸΓΟΥΒ. 

6.4. ΞΞ [07 ἐσαπιρίο. 
610]. -Ξ Θῃο 16. 
Ἐπρ. ΞΞ ΕἸ ΡΊΒΗ. 
Ἐν. Ξ-Ξ- Ερῖο. 

ΘΡΙΠΠ. -Ξ ορι{Πού. 

οαπῖν. -Ξ θα ἱν α]θηΐ. 

68Ρ. ΞξΞ ΘΒΡΘΟΙΆ], ΘΒ ῬΘΟΙδ ΠΥ. 
εἶς. Ξ- απα 80 ἠονίλ. 
6ΧΟΙΪ. -- Θχοϊηη δ 10}. 
ἔ., Εἴ, -Ξ Το] ουνῖπρ (Δ ΓΟ Υ ΠΠΊΘΤΙο8] 

βία ηΐ85). 
ἔρϑιη. -- ἔθη! η]Πη6. 
ῖη. -Ξ βιιὸ 7η6. 
ἔγθα. ΞΞ- ἔγθα θην. 
Γαΐ. ΞΞ- Γαΐατο. 
6. -- ἀοοαν π᾿ 5 Ογεοῖς (Τγαηιηιαν. 
θ6η. ΞΞ σῬηϊνο, 

ΟΜ. -- (ἀοοανη᾽Β Π7οοας απαὶ Ἵ 6η5658. 
Η. -- Ηδα]ον 5 Οαγοοῖ (ὐταηιηιαν. 
ΠΙβῦ, ΡΓ68. Ξξξ μἰβύουϊ οὶ ρυθβθηῦ. 

-. 



ἰδία, το ἰη {διε βαπιο ρίαεο. 
ά. τς ἰδὲ βαηιθ. 

1.6. τὸ ἱλαὶ ἰ5. 
ἱπηΡ ΓΒ, τ ἱπἸ ΡΘΥΒΟΠΆ], ἱπη ΡΟΥΒΟΏΔΙΠΥ, 
ἱπηρῖ. -Ξ ἱπιρουΐρθοι. 
ἴτηγ. Ξ ᾿ππηρογαίϊνο, 

ἐπ τ--Ξ αὐ ἰπίίμηι. 

ἱπα οἵ. - ᾿ηἀοῆηϊΐο. 
ἰηάῖο, Ξε ἰπα]οδίνο. 

ἰηα!γ, τὸ ἱπαϊγθοῖ. 

ἰηἴ, Ξ- ἰηπηϊῖνο. 

᾿πύθυγ. τς ἱΠ ΘΓΤΟΡ ΕΥ̓, ᾿ΠΙΘΥΤΟΡ ΓΙ ΥΘΙΥ. 
ἰπίγ, τὸ ἸΠ ΓΑ ΠΒ᾽ {ἴγ6, ᾿Π ΓΔ ἢ {γ6]γ, 
Τηίγοά, -- Τηἰτοδαοίίοη. 

Ιοη. -- Ἰοηΐο. 

Κα, ϑργ. -- Κα ρογβ ϑργαολίολγε, ΕΥβίον 
Τλειϊ. 

Κα. Τίαι -- Κα ροτ᾽β ϑργαολίονο, Ζιυοῖ- 
εν Γλεῖ!. 

κτὲ. -- καὶ τὰ ἑξῆς. 

κτλ. -- καὶ τὰ λοιπά. 

Κύμη. --  ἀ]π τ᾿ Β Δι ιλνϊίολε Ογαηι- 
γπαΐκ. 

1,Αἱ. -Ξ- Τιαἴϊη. 

ΤΙ, ἃ 5.ΞΞΤ 14646}} «πᾶ ϑοοί( 5 Ζεχίσοη. 
ἰ.ε. -- ἰοοο εἰϊαίο. 

118. τε Ἰϊΐογαὶ, ΠΠ ΓΘ ΓΆ]]Υ. 
Τη880. τ ΤΠ ΒΟᾺΪΠΘ, 

τηϊᾷ. - τη ϊ441]6. 
Μ8,., Μ88. --Ξ τηδπιβοσὶρί, ΤΠ ΒΟ Ρί8, 
Ἦ, ΞΞ ποῖθ. 

προρ. -Ξ- πορϑίϊνορ. 

Πρυΐ, ΞΞ ΠΘΈ ΘΓ. 

ΠΟΠῚ. Ξ-’ ΠΟΙ Ϊ Δ ἶγ6, 
Ὁ]. τε οΡ͵ϑοῦ. 

ΟὈΒ, ΞΞ Οὔβοσνρ, οὔβοσγδίϊοῃ. 
ΟΡΡ. ἴο -- Ορροβϑᾶ ἰο. 
οΡί. -- ορίδιίϊνο. 

Ρ.» ΡΡ. τΞ-Ἠ Ῥᾶρθ, Ρᾶρθ8. 
Ῥαγί, ρθη. -Φ ραγί{{ν σϑηϊγο, 
Ῥαγίϊο, τὸ Ῥαγ οῖρ]6. 

ῬΆ5Β. τ Ῥᾷββῖνθ, βαββίνυ. 
ῬΘΓΒ, Ξα ῬΘΥΒΟΙ, ῬΘΓΒΟΠΆ], ΡΘΓΒΟΠΔΙΠΠΥ͂. 
Ῥῇ. ΞΞ- ροσίφοι. 
Ρ]. ΞΞ ρί'υΓ8]. 

ΡΙΡΙ. -- ῬΡΙαροσΐροι. 
Ρτϑά, -- ῥγραϊοδίρ, 
ῬΓΘΡ. ΞξΞ Ῥγοροβιἴοη, 
ῬΓΘΒ. τ Ῥγθβϑηΐ, 

Ργῖν. --. ργίγδίίνο. 
ῬΓΟΡ». τα ῬΓΟΡΆΌ]0, ΡΓΟΌΔΡΌΙΥ, 
Ῥτοη. -Ξ Ρσοποιῃ. 
ῬΓΟΡ. -Ξ ῬΓΟΡΘΓ, ῬΤΟΡΘΙΪΥ. 
Ργοΐ. -Ξ- Ῥγοίββὶ8β, 
αυοΐ. -- ᾳποίοά, φαυοίαίϊοη, 
ᾳ.υ. τ τυλιίοίι 866. 
ΤΘΗ͂. -- τοῆοχίνο, τϑῆοχίνοϊυ. 
ΤΕ]. -- το αἴϊνο, σϑ]αἰΐνοὶν. 
Ἦθηι. τ ΤΘΙ ΔΤ. 
5. τὸ Βομηη τ᾽ 8. Πλψίληις απαὶ οίτῖε. 
8.6, Ξε βοϊϊοοῖ. 
ΠΟ], το βο}Π!ο]] δύ. 
βΒρηΐ, ΞΞ-, δββηΐθῃοθ. 

Β'ηρ'. ΞΞ ΒΙΠΡἜΪΔΤ, 
8110]. τ Βι 76 οΐ, 
Β007ν. - Β] πποίϊγθ. 
ΒΌΡοΓα. -α Β ΡοΓἸπαΐθ, 

ΒΕ 5, τε Βι) βίαν, Βα Ὀϑίδῃ ἰγ6]Υ. 
ΒῈΡ. ΞΞ- Βρουϊδίϊνο. 
8.υ. τε βιιῦ υοῦζο. 

ἴΓΔΠ8, Ξε {τα πβι{ἶγ9, ὑγϑ ΠΒ] ΠΟ] Υ, 
ΥἱΖ. τ-Ξ ΠΑ ΠΊΘΪΥ. 
υ.]. -- νατία ἰφείϊο, 
γος, -Ξ- γοοδίϊνρ. 

8, ξξ τ-- Βϑοίίοῃ, βθοί! 8. 

ῬΙῸΓΆ18 ΔΤΘ ΤΟΥΠΙΘα ΚΌΠΟΥ ὈῪ δαά- 
ἱπρ᾽ 8. 

ΘΟ ΠΘΓΆΪΥ 5Π1}}} ἨΟΙΠΔΠ ΠΙΙΠΊΘΓΆΪ8 
(Ἰονγουτοαβο ᾿θθγβ.) 816 πβϑᾶ ἴῃ 
τοίθυτίηρ ἴοὸ {πῸ ῬΟΟΚΒ οἵ 8} 
ΔυΐΠοῦ; θὰΐ Α, Β, Γ, οἴο. ἴῃ σϑΐοϑυ- 

ἴηρ ἴο {π6 ῬοΟΚΒ οἵ {πῸ Τ|Ιδά, 

Δη4 α, β, γ, οἷο, ἴῃ τοίθυτϊηρ ἴο 

{πὸ ῬΟΟΚΒ οἵ {πΠ6 Οάγββου. 

Ιη ΔΡΌτο νυ ἱ δ ϊηρ 1Π6 ΠδΠη68 οὗ Οὐκ 
ΔΌΪΠΟΥΒ ἀηα οὐ {Ποῦ γοσΚβ, 1,14- 
Ὧ611 «πὰ ϑ'οοίυ 8 1,18ὺ 18 ΚΘΏΘΓΑΙΪΥ 
Το] ον, 







ΟΟΙΓΕΘΕ 5ΕΒΙΕ5 ΟΕ ΒΈΕΚ ΑἸΤΗΘΗΝ 

ἘΡΙΤΕ. ΠΝΌΕΗ ΤῊΕΞ ΒΟΡΕΒΥΙΒΙΟΝ ΟΕ' 

Φοην μα  Ηιτε, ΡΗ.})., ΡῬυγοίθββου ὁ ατοεξ 

ἦν Παγυαγα [7]ηϊυθογϑὶίῃ, 

ἈΝ 

Τηομὰβ Ὁ. ϑεύμοῦε, Μ.Α., Ηιλοιιθο ΡΥυοξεββοῦ ὁ ἰμε ατοεῖ 

Ταπσιαφο απὰ 1,1{εγαἴτιγε ἴηι Καϊε {7ηϊυογϑιίῃ 

ϑροοϊαὶ Νοίϊοο. --- Α Βοραγδῖθ ΘΟΡῪ οὗ {π6 Τοχὺ Ἑαϊτοπ οἵ ϑδοὴ οὐ {πΠ6 Το] οσίηρ 

γοϊατη65 Δοοοηραπῖθ5. ΘΔΟῊ ΟΟΡῪ οὗ {π6 Ἑα᾿τῖοπ τὶ Τοχύ ἀπ Νοίθϑβ, δπὰ 5Βῃου]α 

Β6 ζὰγπβηθα ἴο [Π6 ΡῬΌΓΟΠΆΒΟΙ ὈΥῚ ἴΠ6 ὈΟΟΚ-56 16 Υ τοϊέμουέ εὐσίγα ὁἤαγῃε. ΤΠ Τοχί 

Ἑαϊτοπ, τυ ΒΊοἢ ἰδ ΟΠ ΟΠ]Υ 'π ΡΆΡΘΓ, 15 150 5014 ΒΘραγαῦθ!Υ ἂὖ 20 οθμΐβ ἃ ΟΟΡΥ. 

ΤΠ ζοἱἹοιυΐτιῳ ἸΤοϊνηι68. αὐ τϑασῃ: 

Ατἰβέορ βαπϑβ, ΟἱἹουαϑ. 

Ἑπϊϊοα οπ {π6 Ραβὶβ οὗ Κόοοκ᾽β ραϊοη. 

ΒΥ Ρτοΐβεβος Μ. Υ. Ηυπηρηγογβ, ΡΗ.Ὁ., 11..}., 9} ὅε {ὐπϊυογϑιίψ οὔ 

γΥγνσίηϊα. 

Ττοσὶ Εδίτίοη : 88 ρΡρΡ. Ῥδρου, 20 οἴβ. 

Ἐαϊτίοη τυ Τοσὶ απ Νοῖθβ: 202 ρρ. ΟἸοίῃ, 81.406. Ῥδροσ, ὃ1.10. 

ΕΠπτὶρίᾶ65, δασοπαπίθδ. 

ἙπΙοα οα {π6 θαβῖ5 οὗ ΥΥ βοκ] π᾿ 5 δ αἰ ἰοη. 

ΒΥ Ρτοΐοββου 1. Τ. Βθοκνίίῃ, ΡΗ.1)., οὐ 1 γίπιίμ Οοίίεηε. 

Τοχὶ Εδίτοη: θΘ4 ΡΡ. Ῥᾶροσ, 20 οἴβ. 

Ἐ᾿τίομ τσῖτ Τοσὶ απᾶ Νοῖθβ: 140 ρρ. ΟἹοίῃ, 81.286. Ῥδροσ, 98 οἴϑβ. 

Ἡοπιογ, Ἱπέγοσμοίίοπ ἐο ἐῆθ ἐαπσυαρσθ πα Κδι86 οὐ ΗοπΊθΡ. 

ΒΥ Ῥτγοΐθββου. Ξ'ΘΥ ΠΊΟῚΓ. 

104 ρΡΡ. ΟἸοίῃ, 75 εἴ8. Ῥδροτσ, θ0 οἴ8. 

Ἡοπιοῖ, Πα, Βοοίβ Ι.--Π|. 

Ἑδτοα οι {πὸ θαξῖβ οὔ Απηθὶβ- Ηθπίζθ᾽ β ϑαἀϊίίοη. 

Βγυ Ῥγούθββου ΘΘΥΙΠΟΌΓ. 

Τοχσὶ οϑαϊϊΐοη : 06 ρΡρ. Ῥᾶρου, 20 οἴβ. 

ἙἘαϊτίομ τνῖτ Ταχὺ απᾶ Νοῖθβ: 295 ρΡρΡ. ΟἿοίῃ, 81.40θ. ῬΑρογ, 31.10. 

ΡΙαΐο, Αροίοον απο Ορίϊο. 

ἙΔιοα οα {Π6 Ῥα515 οὗ ὙΠ᾿ 5 οαϊτῖοη. 

ΒΥ Ῥτγοΐρδεβου ἴ,. Ὥγοσ, Β.ἃ. (Οχοη.). 

Τοπσὶ Ἐδϊτοη: δ0 ΡΡ. Ῥδρουσ, 20 οἴβ. 

Ἑϊτίοη στ Τοσὺ δημᾶ Νοῖθβ: 204 ρρ. ΟἸοίῃ, 31.40. Ῥαρεσ, 31.10. 



ΟΟΙΓΕΘΕ ΘΕΒΙΕΘ ΟΕ ἀΒΕεὲ Κα ΑὐΤΗΘΗΘ 

ΒΌΡΒΟΟΙΟ6Β, Απέίσοπϑ. 

Ἑαϊοα οἡ {πὸ Ῥαβὶβ οἵ ὙΥ ΟἹ 5 οα! το η, 

Βυ Ῥχγοΐρββου Μ. 1,. θ᾿ Ὅορο, Ρ.1)., οὐδε ἔ)ιϊυονδίίν ὁ ΜΠΤολίφαη. 

ἸΤοχὶ Εδϊτοι : ὃ9 ΡΡ. Ῥάρογ, 20 οἴβ. 

Ειῦοη νυ Τοχὶ απμᾶ ΝΝοῖθβ: 190 ρΡρ. ΟἿοίι, 1.40. Ῥδροσ, 81.10. 

Τπαογναϊαοβ, δοοί !. 

Ἑαϊρα οα {πὸ Ῥαβ18 οἵ ΟἹ αββθη᾿β ϑαϊοη. 

ΒΥ {πῃ Ἰαΐρ Ῥγοΐθδββογ Ο. 1). Μογγῖβ, Μ.Α. (Οχοη.), ὁ" ψοῖης Ἡορκίπς {Πιϊ- 

υεγϑδίΐῳ. 

Ἰοχὶ Ἐπίτοη : 91 ΡΡ. ῬΆΡοσ, 20 οἰβ. 

Ἑϊαϊτοη νυ Ταχὺ απμᾶ Νοῖθβ : 900 ρΡρ. ΟἸοίι, 81.056. Ῥᾶροισ, 31.88. 

ΤΗποναϊάθ685, ϑοοί ΨΚ. 

Ἑαϊρα οα {[Π6 Ῥαβὶ5 οἵ ΟἸαββθη᾿ 5 αϊίίοη. 

Βυ Ἠδτγοὶὰ Νουίῃ Εν ]οσ, ῬΠ}.1)., οΓ Παγυατγα {Πιϊυογείίψ. 

Ταχὺ Ἐδιτοη: ΘἿ ΡΡ. ῬΆΡοΥσ, 20 οἴβ. 

Ἐπαϊτίοη νυ Τοσχί απμᾶ ΝΝοῖθβ: 214 Ρῃ. ΟἸοίῃ, 1.40, Ῥάροσ, 31.10. 

ΤΗηιοναϊ 65, δοοί ΨΙΠ]. 

Ἑαϊτοα οἡ {πὸ Ῥα815 οἵ ΟἹ α556Π᾽᾿5 ϑαϊτοη. 

ΒΥ Ῥγοΐοββου ΟΠ ]ο5 ΕὈγβίου Κη], Ῥ}Ν.1)., οΥ Ῥαπαενδὶϊε {7ηιϊυετοίξῳ. 

Τοχὶ Επϊτοη : 0ὁ8 ΡΡ. Ῥᾶροσ, 20 οἴβ. 

Ἑαϊυῖοη υυτ Τ᾽ οσί δηᾶ Νοΐθβ: 200 Ρῃ. ΟἸοίι, 81.406, Ῥδροσ, 31.10. 

ΧοποΡρμοπ, ἤο]θηΐςα. 

Ἑάαιιρα οἱ {Π|Ὸ Ῥαᾶ515 οἵ ΒΒ ἀομβθηβο 1 {2Ζ᾽5 Θα! 0η. 

Βυ ΟἸΆΠΟΘΙΟΥ Τρνὶπρ . Μαπαίί, Ρ}ι.1)., 1.1..1)., οὔ λα {)ηϊυεν ιν οΥ ΝΝεῦταβκα, 

τΤοχὶ Εδιτίοη: 1958 Ρῃ. Ῥᾶροσ, 20 οἴβ. 

Ἐκ νυ Τοχῦ απᾶ Νοῖθα : 900 Ρρ. ΟΙοίι, 81.006. Ῥδροῦ, 81.955. 

ΤΊ6 7οϊϊοιυΐγῳ ἩΓοϊυνηνθ8. αὐ ἴηι ῥγοραγαίίοη : 

Δοβομίποβ, σαϊπϑὲ Οἰθδίρηοπ; ΔΟΒΟΒ 8, βογβίαπηβ πα ῥβργοπιθέδθιϑβ; 

Απᾶοοϊᾶοθ; Ατἰβίορμαμπο, δίγβ. πᾷ Κη φηΐβ; Ἐπισὶ ρ᾽ θ8, ΑἹ]οθϑέϊβ πα 

Πρηϊφοπία απιοπῷ ἐπ Ταμγίαηβ; ἩἨοτγοδοίιβ; Ἠοπῖον, ἡ ίασ ἀπ Θύγδ858γ ; 

Τλϑιοΐαπ, δοίθοίοα δίαίοσιθα,; Ὡυσοῦγριβ; Τυν βαβ, δο)θοΐθα Οναΐίοπβ; ῬΊαΐο, 

Θογσίαβ, Ργοίαφογαβ, ἰαοῆθβ ἃπὰ ξωυΐδγρῆγο; ῬΙαύατοΙ, ϑοίθοίθαὶ ἐἰνθϑ; 

ΤΠροογίζαβ; ΤΒον αἰᾶοθ ; ΧΟΠΟΡΙΟΠ, ἤἥῆοπιογαὀ πα; Νονν Τοβίδπιομΐ, 

ΤΗὴ6 Θοδρθὶ οὐ ἁοῆπ απὰ Αοΐβ οὐ ἰδ8 Αροϑέ!θ8. 

ΒΟΒΤΟΝ, Μδγοῖι, 1888, 

ΑΙΝΝ ἃ ΟΟΜΡΑΝΥ, Ρυθ] 15} 608, 

ΒΟΒΤΟΝ, ΝῈῪ ὕοπκ, (Ἠισλαο. 
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